GMAX II (HD 3-in-1) Standard
™

Os pulverizadores Airless a gasolina padrão da indústria

FIABILIDADE PARA O DIA-A-DIA
•	Confie no padrão da indústria: a bomba Graco Endurance™ Chromex.
•	Confie numa tecnologia comprovada com o sistema Advantage Drive. Tem um funcionamento silencioso
e a garantia de duração vitalícia.
•	Pode contar com o controlo da pressão SmartControl™ 3.0 para executar os seus trabalhos diários!
Oferece uma distribuição consistente da tinta, sem flutuações, ao mesmo tempo que protege o seu
investimento contra condições fracas de alimentação elétrica.

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 (HD 3-IN-1) Pulverizadores Airless a gasolina
Standard

para profissionais

Para uma fiabilidade diária!
Se procura uma tecnologia capaz
de realizar os trabalhos, então isto
é para SI. Tecnologia que já provou
várias vezes ser eficiente. A família
GMAX II é constituída pelos mais populares pulverizadores Airless a gasolina da Graco para os profissionais.
Com mais de 25 anos de experiência
no fornecimento de uma qualidade
comprovada e de uma produtividade
inigualável, tornou-se um padrão da
indústria. Um padrão em que pode
confiar para executar o seu trabalho.
A SÉRIE STANDARD é adequada
para os profissionais que não necessitam de extras mas que procuram
uma fiabilidade diária para executarem os seus trabalhos de forma rápida e fácil.
ESCOLHA A UNIDADE CERTA...
A gama GMAX II é ideal para os empreiteiros profissionais com elevados
níveis de produção, que exigem um
funcionamento sem interrupções
e sem depender da alimentação elétrica.
O GMAX II 3900 (120 cc) é o pulverizador perfeito para os trabalhos de
pintura profissionais nos locais de
trabalho de construção residencial
nova.
O GMAX II 5900 está num patamar
acima. Com o seu motor Honda de
200 cc, proporciona a potência necessária para projetos de pintura
comercial de grande dimensão.
Juntamente com o motor Honda® de
200 cc de alto rendimento, o GMAX II
7900 HD está equipado com uma
bomba para trabalhos pesados, podendo assim pulverizar facilmente
todos os revestimentos mais espessos, bem como toda a gama de primários e tintas.
… e opte pela série Standard para
uma fiabilidade diária! Veja as características que tornaram a nossa gama
GMAX II no padrão da indústria. Descubra este padrão, tal como tantos
outros profissionais já descobriram.

Bomba de pistão Endurance™ Chromex™
Volte a preparar a bomba em minutos com o novo sistema de cartucho QuikPak
-	O design da bomba QuikChange™ permite trocar facilmente a bomba no local
de trabalho
-	Limpeza mais rápida com a válvula de pé de admissão QuikAccess™
-	Todos os pulverizadores GMAX II 7900 incluem a bomba MaxLife™ para
trabalhos extra pesados da Graco, com cilindro e pistão MaxLife

Motores Honda®

®

O motor padrão da indústria para o pulverizador padrão da indústria!
Todas as unidades GMAX II estão equipadas com motores Honda®
(o preferido do empreiteiro) que proporciona um desempenho incomparável
à bomba.

Advantage Drive™
A transmissão constitui a ligação crítica entre o motor e a bomba.
A Graco não confia a terceiros a produção do nosso Advantage Drive System;
somos nós que o concebemos e produzimos na nossa fábrica de classe mundial
nos Estados Unidos.
-	As engrenagens em aço endurecido têm um funcionamento extremamente
silencioso
-	A transmissão com maior duração na indústria

SmartControl™ 3.0 com manómetro de pressão
O SmartControl 3.0 avançado da Graco oferece um controlo
preciso da pressão, que proporciona uma distribuição
consistente da tinta sem flutuações da pressão.
-	Pinte revestimentos mais espessos e use mangueiras
mais compridas

Materiais & Aplicações
A série GMAX II STANDARD tem as unidades ideais para pintar
com toda uma gama de revestimentos em trabalhos residenciais,
comerciais e industriais.
Pinte com acrílicos, primários, emulsões, tintas aquosas e à base
de solvente com as unidades 3900 e 5900, ou suba de categoria
para a 7900 HD para aplicar também os agentes anticorrosão
e retardantes de chama mais comuns, bem como massas Airless!

Design do carro
TiltBack™

AMPLIE A SUA AUTONOMIA
DE PULVERIZAÇÃO

O suporte da bomba
permite que uma só pessoa
troque o balde de forma
conveniente e facilita
a limpeza e manutenção
da sua bomba.

Utilizado com um kit de sucção do depósito
ou recipiente, pode trabalhar durante períodos
mais longos antes de ter de reabastecer.
Use para armazenamento durante a noite
ou para transportar o material. Irá poupar
energia, tempo e dinheiro.

Rodas
semipneumáticas
-	Avança facilmente
sobre terreno irregular

Pistola Contractor PC

™

CONCLUA OS TRABALHOS MAIS
RÁPIDO E COM MENOS ESFORÇO
Máximo conforto para uma
pulverização durante todo
o dia
➤	A pistola mais leve da sua classe
➤	Força de acionamento do gatilho

SUGESTÃO!
Comece sempre a trabalhar a uma pressão
de produto baixa.

REDUZA OS PERÍODOS
DE INATIVIDADE
COM O PROCONNECT
Reconstrução completa
da pistola em segundos

Aumente gradualmente a pressão, mas
apenas até à pressão mínima necessária
para uma boa aplicação. Usar pressão
excessiva pode provocar pingos devido
a materiais agregados ou sujidade.

PATENTE PENDENTE

➤	Agulha e todas as peças de

desgaste num cartucho simples

Para um melhor desempenho da bomba,
ao pintar com a unidade GMAX II 7900 HD,
substitua a esfera em cerâmica na bomba
inferior pela esfera SST (fornecida
gratuitamente com a unidade).

até 50% mais leve
➤	Comprimento regulável do gatilho

E-Z
PATENTE PENDENTE

Modo ANTIGO

Sistema de cartucho QuikPak™
Substitua toda a bomba em minutos

VS

Modo NOVO
Instalação sempre correta
dos cartuchos modulares
previamente oleados
Introduza o conjunto do cartucho
previamente oleado

PATENTE PENDENTE

Retire a mola descartável

Monte a bomba

GMAX™ II (HD 3-IN-1)
Standard

GMAX II (HD 3-IN-1) Standard
5900 (5900 HD)
7900 (7900 HD)

3900
Referências:
Tamanho máx. do bico: 1 pistola
Fluxo máx. - l/min. (gpm)
Pressão Máxima - bar (PSI)
Deslocamento do motor - cm³
Bomba
Eixo do pistão
Cilindro
MaxFlo™ 2
Pistola
Bicos
Mangueira
Mangueira de chicote
Peso - kg (lbs)

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

17H810 (17H819)
0,043"
6,0 (1,6)
227 (3300)
200
Tinta (Textura HD)
Chromex (Hard Chrome)
Hard Chrome
– (✓)
Contractor PC (Textura azul HD)
517 (427 531)
1/4" x 15m (3/8" x 15 m)
(1/4" x 0,9 m)
64 (139)

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

DESEMBALAR, LIGAR E PINTAR! Pronta a começar: a série GMAX II Standard é enviada completa e pronta para pintar. SmartControl™ 3.0, design do carro TiltBack™,
mangueira de chicote, mangueira BlueMax™ II, 246215 proteção RAC X HandTite™, pistola, 206994 TSL™ 0,25 litros.

Acessórios
Tire o máximo rendimento do seu equipamento utilizando os nossos acessórios profissionais.
Pistolas
17Y043
289605
245820

Pistola Contractor PC™ Airless,
RAC X 517
Pistola azul TexSpray™ com proteção
RAC X e bico RAC X 531
Pistola para massas de 4 dedos
Inline™, 280 bar

Conjuntos Pistola/Bico/Mangueira
17Y051
Pistola Contractor PC, mangueira de
1/4" x 15 m, chicote de 3/16" x 0,9 m,
RAC X 517
289611
Pistola azul TexSpray, mangueira de
3/8" X 15 m, chicote de 1/4" x 0,9 m,
bico RAC X 531/427, 276 bar
289585
Pistola para massas de 4 dedos Inline,
mangueira de 1/2" x 15 m, chicote
de 3/8" x 3,6 m, bico RAC X 643 +
WA 1239, 280 bar
Baixos de bomba Standard Endurance™
16Y598
GMax II 3900
16Y706
GMax II 5900
16X429
GMax II 5900 HD
16X423
GMax II 7900
25E689
GMax II 7900 HD

Extensões de bico RAC X™
287019
25 cm
287020
40 cm
287021
50 cm
287022
75 cm
Pistola de vara CleanShot™ RAC X
287026
90 cm
287027
180 cm
Mangueiras (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
Chicotes (230 bar)
238358
3/16" x 0,9 m
238959
3/16" x 1,4 m
238359
3/16" x 1,8 m
Conectores de mangueira
156971
1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350
1/4" x 3/8" (M) x (M)

Acessórios adicionais
287987
Kit de depósito de 90 litros
289587
Rolo de comprimir sacos
24M445
Conjunto de sucção para recipiente
para trabalhos pesados, mangueira
de 2" e 40 cm com conectores de
grampo de 1" para DIN C.
Filtros da pistola Easy Out™
287032
Filtro de pistola Easy Out, rede 60 x 1
287033
Filtro de pistola Easy Out, rede 100 x 1
287034
Kit: rede 60 x 1 + rede 100 x 1
Filtros da bomba Easy Out™
244071
rede 30, cinzenta
244068
rede 100, azul
244067
rede 60, preta
244069
rede 200, vermelha
Líquidos
206994
253574
245133

TSL™ 0,25 l
Pump Armor™ 1 l
Pump Armor 3,8 l

Para mais informações relativas a outros pulverizadores GMAX II: Série GMAX II (HD 3-IN-1) ProContactor: folheto 300719 - Série GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan: folheto 300769
Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação.
A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.
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Todas as compras Graco
incluem um Apoio ao cliente A+.

