GMAX (HD 3-IN-1)
™

ProContractor

De førende benzindrevne Airless-anlæg

ARBEJD SMARTERE TAKKET VÆRE DE SENESTE INNOVATIONER
•	Udstyret med den nye Endurance™ Vortex MaxLife™-stempelpumpe med ProConnect 2.
•	Den praktiske og effektive QuikReel™-slange sparer dig for både tid og penge.
•	Det er let at aflæse dit forbrug og fejlmeldinger – LED-displayet er klart og let at læse.

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

PROCONTRACTOR

GMAX II (HD 3-IN-1)
™

ProContractor

Benzindrevne Airless-anlæg
til professionelle malere
Endurance Chromex™-pumpe
Hvirvelroterende stempelstangteknologi sørger for uafbrudt arbejde

Giver større hastighed
og produktivitet!
Det er til glæde for DIG som professionel, at Graco bliver ved med at
genopfinde teknologi til sprøjtemalingsudstyr. Fordi vi ved, at du har
brug for de seneste innovationer, der
kan hjælpe dig med at afslutte jobs
hurtigere med mindre besvær og
træthed.
ProContractor-serien i vores GMax IIsortiment omfatter de bedste innovationer til de topprofessionelle, der
ikke stiller sig tilfredse med teknologi
"bare" i høj kvalitet, men som kræver
mere.

PATENTANMELDT

360° slidoverflade

Vortex-teknologi

Giver lang pumpelevetid

Roterende stempelstang
giver længere levetid

Skrueformet
design
Leverer høj
gennemstrømning, så
pumpestempelstangen
roterer, når du
sprøjtemaler

Vælg det rette anlæg
GMax II-sortimentet passer perfekt til
professionelle fagfolk med omfattende arbejdsopgaver, der stiller krav til
uafbrudt ydeevne og uafhængighed
af strømforsyning. GMAX II 3900
(120 cc) er det perfekte anlæg til
professionelle maleropgaver i forbindelse med opførelse af nye boliger.
The GMAX II 5900 er et niveau over
det. Anlægget har en Honda®-motor
på 200 cc og leverer den ydeevne,
du har brug for til store maleopgaver
inden for erhverv. Med stærke hestekræfter i form af en Honda®-motor på
200 cc og en kraftig pumpe er GMAX
7900 HD-anlægget i stand til nemt at
påføre alle tyktflydende materialer
samt alle grundere og malinger.
... og vælg ProContractor-serien for
den ultimative komfort og luksus! Se
de seneste innovative funktioner, vi
har tilføjet på ProContractor-serien
i GMAX II-sortimentet.
Det er det, der adskiller dig fra andre
professionelle. Det er her, du sparer
tid og penge. Der er her, du skiller
dig ud.

ProConnect™ 2-pumpeudskiftning
Komplet system til pumpeudskiftning uden værktøj

QuikAccess™-indsugningsventil
Fjern snavs hurtigere med let adgang til indgangskugle

Honda®-motorer
En motor i branchestandard til branchestandardanlægget! Alle GMAX II-anlæg
er udstyret med Honda®-motorer (de professionelles valg), der sørger for
fremragende pumpeeffektivitet.
®

QuikPak™
Integreret slangerulle
Udfør arbejdet mere komfortabelt og mere effektivt. Udrulning og oprulning
af maks. 90 m slange på kun et par sekunder ‑ påfør inden for et område på
180 m uden at flytte anlægget. Gå i gang, bliv færdig og kom videre til næste
arbejdssted hurtigere end nogensinde før!

Materialer og anvendelsesområder
GMAX II PROCONTRACTOR-serien er det perfekte anlæg til
sprøjtemaling af alle materialer i boliger, inden for erhverv og
i industrien.
Påfør akrylmalinger, grundere, emulsioner, vandbaserede og
opløsningsmiddelbaserede malinger med 3900 og 5900, eller gå
op til 7900 HD-versionen for også at klare de mest almindelige
rustbeskyttende og brandhæmmende malinger samt sparteltyper.

SmartControl™ 3.0
med LED-display

GIVER FRIHED OG LÆNGERE
TID TIL SPRØJTEMALING

Du kan nu lettere
beskytte og overvåge
din investering med det
tydelige, læsevenlige
LED-display, der viser
opgave/levetid/litertæller
og selvdiagnosticering
med anlæggets nye og
forbedrede "hjerne" SmartControl 3.0.

Når anlægget bruges med en materialebeholder eller et beholdersugesæt, er det
muligt at arbejde i længere perioder uden
genopfyldning. Materialebeholderen
kan anvendes til materialeopbevaring om
natten eller til transport af materialer.
Du kan spare energi, tid og penge.

Contractor PC -pistol
™

FÆRDIGGØR OPGAVERNE
HURTIGERE MED MINDRE
TRÆTHED
Fremragende komfort, selv når
du sprøjtemaler en hel dag

LAVERE NEDETID
MED PROCONNECT

➤ L etteste pistol i klassen

➤ N
 ål og alle sliddele i én

➤ O
 p til 50 % lettere aftrækkerkraft

TIP!
Påbegynd altid arbejdet ved lavt materialetryk.
Forøg langsomt trykket, men kun til det
minimumtryk, der kræves for at opretholde
en vellykket påføring. Brug af for højt tryk
kan pga. ophobning af materialer eller snavs
forårsage tilstopning.

Komplet pistolrenovering
på få sekunder
PATENTANMELDT

enkelt patron

➤ E
 -Z Fit justerbar aftrækkerlængde

For yderligere at forbedre pumpens ydeevne
ved påføring af maling med GMAX II 7900
HD-anlægget kan du udskifte den keramiske
kugle i farvesektionspumpen med SST-kuglen
(leveres gratis sammen med anlægget).

PATENTANMELDT

Den GAMLE metode

QuikPak™-patronsystem
Udskift hele pumpen på kun et par minutter

vs.

Den NYE metode
Modulopbyggede forsmurte
patronpakninger, monteres
korrekt hver gang
Indsætning af forsmurt
pakningspatronenhed

PATENTANMELDT

Afmontering af engangsklemme

Samling af pumpen

GMAX II (HD 3-IN-1)
™

ProContractor

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

3900
Varenumre:
Maks. dysestørrelse: 1 pistol
Maks. maleflow - l/min. (gpm)
Maks. tryk - bar (PSI)
Motorforskydning ‑ cm³
Farvesektion
Vortex ProConnect™ 2
Stempelstang
Bøsning
MaxFlo™ 2
Pistol
Dyser
Slange
Forslange
Vægt - kg (lbs)

17E828
0,036"
4,7 (1,25)
227 (3300)
120
Maling
✓
MaxLife
MaxLife
–
Contractor PC™
517
1/4" x 15 m
–
57 (125)

17E832 (17E840)
0,043"
6,0 (1,6)
227 (3300)
200
Maling (HD-struktur)
✓
MaxLife
MaxLife
– (✓)
Contractor PC (HD blå struktur)
517 (427, 531)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
(1/4" X 0,9 m)
70 (155)

17E837 (17E842)
0,048"
8,3 (2,2)
227 (3300)
200
Maling (HD-struktur)
✓
MaxLife
MaxLife
– (✓)
Contractor PC (HD blå struktur)
517 (427, 531)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
(1/4" X 0,9 m)
74 (161)

PAK UD, "PLUG & SPRAY"! Klar til brug: GMax II ProContractor-serien leveres komplet og klar til brug! SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™,
QuikReel™, pistol med HandTite™ RAC X™-dyseholder og dyser, BlueMax™ II-slange, TSL™ 0,25 l, 197193 universelt multiværktøj, 111733 skiftenøgle og blå værktøjskasse.
Alt er fuldt monteret.

Tilbehør
Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge vores professionelle tilbehør:
Pistoler
17Y043
289605
245820

Contractor PC™ Airless-pistol,
RAC X 517
TexSpray™ blå pistol med RAC Xdyseholder og RAC X 531-dyse
Inline™-spartelpistol til 4 fingre,
280 bar

Sæt med pistol-dyse-slange
17Y051
Contractor PC-pistol, 1/4" X 15 m
slange, 3/16" x 0,9 m forslange,
RAC X 517
289611
TexSpray blå pistol, 3/8" X 15 m
slange, 1/4" x 0,9 m forslange,
RAC X 531/427-dyse, 276 bar
289585
Inline-spartelpistol til 4 fingre,
1/2" x 15 m slange, 3/8" x 3,6 m
forslange, RAC X 643 + WA 1239dyse, 280 bar
ProContractor Vortex MaxLife™-pumper
17H823
GMAX II 3900
17H824
GMAX II 5900
17H833
GMAX II 5900 HD
17H825
GMAX II 7900
17H835
GMAX II 7900 HD

RAC X™-dyseforlængere
287019
25 cm
287020
40 cm
287021
50 cm
287022
75 cm
CleanShot™ RAC X-stangpistol
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
Forslanger (230 bar)
238358
3/16" x 0,9 m
238959
3/16" x 1,4 m
238359
3/16" x 1,8 m
Slangestudser
156971
1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350
1/4" x 3/8" (M) x (M)

Ekstra tilbehør
287987
90 liter materialebeholdersæt
289587
sækkerulle
24M445
Industriel beholdersugesæt 40 cm,
2" slange med 1" til
DIN C-klemmeforbindelser.
Easy-Out™-pistolfiltre
287032
Easy Out-pistolfilter, 60 mesh x 1
287033
Easy Out-pistolfilter, 100 mesh x 1
287034
Sæt: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1
Easy Out™-pumpefiltre
244071
30 mesh, grå
244068
100 mesh, blå
244067
60 mesh, sort
244069
200 mesh, rød
Væsker
206994
253574
245133

TSL™ 0,25 l
Pump Armor™ 1 l (rensevæske)
Pump Armor™ 3,8 l (rensevæske)

Få mere at vide om andre GMAX II-anlæg:

GMAX II (HD 3-IN-1)-standardserien: brochure 300718 - G
 MAX II (HD 3-IN-1) IronMan-serien: brochure 300769
Dette dokument - dvs. både tekst og illustrationer - afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf.
Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.
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Hver gang du handler hos Graco,
får du vores førsteklasses kundeservice
med i købet.

