GMAX II Standard
™

Bransjestandarden innen bensindrevne høytrykkssprøyter

PÅLITELIGHET I HVERDAGEN
•	Du kan stole på bransjestandarden: Graco Endurance™ Chromex-pumpe.
•	Pålitelig, velprøvd teknologi med Advantage Drive System. Stillegående og med livstidsgaranti
•	Med SmartControl™ 3.0 trykkregulator som leverer et jevnt sprøytebilde uten variasjoner.
Beskytter maskinen mot dårlige strømforhold.

Heavy Duty Applications
GMAX ™ II 3900 STANDARD - GMAX ™ II 5900 STANDARD - GMAX ™ II 7900
GMAX ™ II 5900 HD STANDARD - GMAX ™ II 7900 HD STANDARD

STANDARD

GMAX II Standard

Bensindrevne høytrykkssprøyter
for profesjonelle entreprenører

Når pålitelighet teller!
For alle som ser etter en teknologi
for å få jobben gjort. GMAX II-serien
består av Gracos mest populære bensindrevne høytrykkssprøyter for profesjonelle entreprenører. Etter mer
enn 25 år med velprøvd kvalitet og
enestående produktivitet på jobben,
har GMax II blitt en bransjestandard
du kan stole på.

Endurance™ Chromex™-stempelpumpe
Bytt pakningssett på noen få minutter med det nye QuikPak-systemet
-	QuikChange™-pumpedesign gjør det enkelt å skifte pumpedelen
på arbeidsstedet
-	Raskere rengjøring med QuikAccess™-sugesil
-	Alle GMAX II 7900-sprøytene er utstyrt med Gracos ekstremt robuste
MaxLife™-pumpe inkludert MaxLife-sylinder og stempelstang

STANDARD-SERIEN passer for profesjonelle entreprenører som ønsker
pålitelighet i hverdagen for å få jobben gjort raskt og enkelt uten mye
ekstrautstyr.
VELG RIKTIG MASKIN ...
GMAX II-serien er ideell for profesjonelle malere som krever uavbrutt
ytelse uten å være avhengig av ekstern strømtilførsel.
GMAX II 3900 (120 cc) er den perfekte sprøyten for profesjonelle malere som jobber med nye boliger eller
mindre renoveringsprosjekter.
GMAX II 5900 har en kraftig 200 cc
Honda-motor, og takler større maleprosjekter i næringsbygg. I tillegg til
en 200 cc Honda®-motor er GMAX II
7900 HD utstyrt med en ekstra kraftig pumpe og sprøyter enkelt alle tykkere belegg, samt hele spekteret av
grunning og maling.
… og bestem deg for Standardserien for pålitelighet i hverdagen!
Med mange nye egenskaper og forbedrede teknologier.

Honda®-motor
Da Graco kun bruker kvalitetskomponenter,
er alle GMAX II-modellene utstyrt med Honda®-motorer som sikrer
enestående ytelse.
®

Advantage Drive™
Girkassen er det kritiske leddet mellom motoren og pumpen.
Graco overlater ikke produksjonen av Advantage Drive-systemet til andre,
men designer og produserer selv på egen fabrikk i USA.
-	Ekstremt stillegående tannhjul i herdet stål
-	Bransjens mest slitesterke og holdbare girkasse

SmartControl™ 3.0 med trykkmåler
SmartControl 3.0 gir presis trykkregulering og jevn væskestrøm
uten trykkvariasjoner.
-	For tykkere belegg og lengre slanger

Materialer og bruksområder
GMAX II STANDARD-modeller er ideelle for sprøyting av alle typer
belegg i boliger og kommersielle og industrielle bygg.
3900 og 5900 er egnet til akryl, grunning, emulsjoner,
vann- og løsemiddelbasert maling, mens den større 7900 HDversjonen håndterer i tillegg de fleste korrosjonsbeskyttende og
brannhemmende belegg, samt sprøytesparkel.

TiltBack™vognkonstruksjon

ØK DIN EFFEKTIVITET!

TiltBack-rammen gjør at
én person kan bytte spann,
og gjør rengjøring og
vedlikehold av pumpen
enkelt.

Ved å bruke hopper eller sugeslange
kan du arbeide i lengre perioder uten
etterfylling. Kan brukes til lagring over
natten og transport av materialer.
Du sparer tid, energi og penger.

Delvis luftfylte dekk
-	Ruller lett over
ujevnt terreng

Contractor PC -pistol
™

JOBB RASKERE OG BLI
MINDRE SLITEN
Førsteklasses komfort som
varer hele arbeidsdagen

REDUSER NEDETIDEN
MED PROCONNECT
Fullstendig bytte av nålsett
på sekunder

➤ D
 en letteste pistolen i sin klasse

➤ N
 ål og alle slitedeler, ferdig

TIPS!
Begynn alltid med lavt trykk.

(PATENTSØKT)

Øk trykket langsomt og bare til minimumstrykket som kreves for vellykket påføring.
For høyt trykk kan føre til tetting, fordi
materiale eller smuss samler seg opp.

sammensatt i én praktisk enhet

➤	Opptil 50 % mindre motstand

i avtrekkeren
➤ E
 -Z Fit justerbar avtrekkerlengde

Du får større pumpekapasitet ved sprøyting
av maling med GMAX II 7900 HD, hvis du
bytter den keramiske kulen i pumpedelen
med en SST-kule (følger kostnadsfritt med
maskinen).

(PATENTSØKT)

GAMMEL måte

QuikPak™ komplett pakningssett
Bytt alle pakninger på noen få minutter

VS

NY måte
Forhåndssmurte pakninger,
ferdig sammensatt for korrekt
montering hver gang
Sett inn forhåndssmurt
pakningssett

(PATENTSØKT)

Fjern engangsklemmen

Sett sammen
pumpen

GMAX II Standard
™

Delenummer:
Maks. dysestørrelse: 1 pistol
Maks. kapasitet - l/min (gpm)
Maks. trykk - bar
Motorvolum - cm³
Pumpe
Stempelstang
Sylinder
MaxFlo™ 2
Pistol
Dyser
Slange
Forløper
Vekt - kg

3900

5900 (5900 HD)

GMAX II Standard
7900 (7900 HD)

17G999
0,036"
1,25 (4,7)
3300 (227)
120
Maling
Chromex™
Hard krom
–
Contractor PC™
517
1/4" x 15 m
–
109 (50)

17H810 (17H819)
0,043"
1,6 (6,0)
3300 (227)
200
Maling (HD-tekstur)
Chromex (hard krom)
Hard krom
– (✓)
Contractor PC (HD Blue Texture)
427 531 (517)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
(1/4" x 0,9 m)
139 (64)

17H818 (17H820)
0,047"
2,2 (8,3)
3300 (227)
200
Maling (HD-tekstur)
MaxLife™
MaxLife
– (✓)
Contractor PC (HD Blue Texture)
427 531 (517)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
(1/4" x 0,9 m)
146 (67)

KOBLE TIL OG SPRØYT! GMax Standard-serien leveres komplett og klar til bruk. SmartControl™ 3.0, TiltBack™-vognkonstruksjon, forløper, BlueMax™ II-slange,
246215 RAC X HandTite™-dyseholder, pistol, 206994 TSL™ 0,25 liter.

Tilbehør
Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør:
Pistoler
17Y043
289605
245820

Contractor PC™ Airless-pistol,
RAC X 517
TexSpray™ blå pistol med RAC X
dyseholder og RAC X 531 dyse
Inline™ 4-fingers sparkelpistol,
280 bar

Pistol-/dyse-/slangesett
17Y051
Contractor PC pistol, 1/4" x 15 m
slange, 3/16" x 0,9 m forløper,
RAC X 517 dyse
289611
TexSpray blå pistol, 3/8" x 15 m
slange, 1/4" x 0,9 m forløper,
RAC X 531/427 dyse, 276 bar
289585
Inline 4-fingers sparkelpistol,
1/2" x 15 m slange, 3/8" x 3,6 m
forløper, RAC X 643 +
WA 1239 dyse, 280 bar
Standard Endurance™-pumpedeler
16Y598
GMax II 3900
16Y706
GMax II 5900
16X429
GMax II 5900 HD
16X423
GMax II 7900
25E689
GMax II 7900 HD

RAC X™-dyseforlengere
287019
25 cm
287020
40 cm
287021
50 cm
287022
75 cm
CleanShot™ RAC X-forlengerpistol
287026
90 cm
287027
180 cm
Slanger (230 bar)
240794
1/4" x 15 m
240797
3/8" x 15 m
223771
1/4" x 30 m
241275
3/8" x 30 m
241272
1/4" x 20 m
Forløpere (230 bar)
238358
3/16" x 0,9 m
238959
3/16" x 1,4 m
238359
3/16" x 1,8 m
Slangekoblinger
156971
1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350
1/4" x 3/8" (M) x (M)

Ekstra tilbehør
287987
90 liters hopper
289587
Sekketømmer
24M445
HD innsugingssett for beholder,
40 cm 2" slange med 1" til
DIN C klemmekobling.
Easy Out™-pistolfilter
287032
Easy Out-pistolfilter, 60 mesh
287033
Easy Out-pistolfilter, 100 mesh
287034
Sett: 1 stk. 60 mesh + 1 stk.
100 mesh
Easy Out™-pumpefilter
244071
30 mesh, grå
244068
100 mesh, blå
244067
60 mesh, svart
244069
200 mesh, rød
Diverse
206994
253574
245133

TSL™-væske 0,25 l
Pumpebalsam™ 1 l
Pumpebalsam 3,8 l

For mer informasjon om GMAX II-malesprøyter: GMAX II ProContactor-serien: brosjyre 300719 - GMAX II IronMan-serien: brosjyre 300769
All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykketidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.
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Alle innkjøp fra Graco inkluderer
førsteklasses kundeservice.

