GMAX (HD 3-IN-1)
™

ProContractor

Első rangú professzionális benzinüzemű airless szóróberendezések

DOLGOZZON HATÉKONYABBAN
A LEGÚJABB INNOVÁCIÓKNAK KÖSZÖNHETŐEN
• Az új Endurance™ Vortex MaxLife™ dugattyús szivattyú ProConnect 2-vel.
• A kényelmes és hatékony QuikReel™ tömlőtekercselővel időt és pénzt takaríthat meg.
• Könnyebben ellenőrizheti berendezése teljesítményét – a LED kijelző világos és könnyen leolvasható.

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

Benzinüzemű airless szóróberen
szakembereknek

Endurance Chromex™ szivattyú
Szórás a vortex forgódugattyús technológiával

A gyorsaság és
termelékenység érdekében!
A Graco ÖNNEK fejleszti folyamatosan
festékszóró technológiáját. Tudjuk,
hogy Ön a legújabb innovációkat keresi, amelyekkel gyorsabban és kevesebb fáradozással végezheti munkáit.
A GMAX II termékcsaládunk ProContractor típusú berendezéseibe
legújabb innovációinkat építettük be
a legjobb szakemberek számára,
akik nem elégednek az „épphogy”
kiváló minőségű technológiával, hanem többet akarnak.

SZABVÁNYVÉDELEM ALATT

360°-os kopási felület
A leghosszabb szivattyúélettartammal rendelkezik

… és válassza a ProContractor sorozatot, ha megbízhatóságot szeretne
mindennapi munkája során! Vessen
egy pillantást azokra a tulajdonságokra, amelyekkel kibővítettük az
GMAX II termékcsalád ProContractor
típusú berendezéseit.
Ez az, ami megkülönbözteti Önt más
szakemberektől. Ez az, ahol időt és
pénzt takarít meg. Ezzel Ön is kiemelkedhet.

Forgó rúd a hosszabb
élettartamért

Spirális
kialakítás
Nagy sebességű
áramlást biztosít
a szivattyú rúd
forgatásához
a szórás során

Válassza mindig
a megfelelő készüléket
A GMAX II olyan professzionális
munkákhoz használható, ahol folyamatos teljesítményre van szükség
és nem áll rendelkezésre elektromosság. A GMAX II 3900 (120 ml)
az új lakóház-építési projektekhez
kiválóan alkalmazható tökéletes szóróberendezés. A GMAX II 5900 ennek továbbfejlesztett változata. 200
köbcentiméteres Honda® motorjával
pontosan azt a teljesítményt nyújtja,
amelyre a nagy kereskedelmi festési
projektekben szüksége van. Nagyteljesítményű, 200 köbcentiméteres
Honda® motorjával a GMAX II 7900
HD egy nagy igénybevételre tervezett
szivattyúval van felszerelve, amely
minden sűrűbb bevonatot, valamint
az alapozók és festékek széles skáláját könnyen felhordja.

Vortex technológia

ProConnect™ 2 szivattyúcsere
Teljes eszközmentes szivattyúcsere-rendszer

QuikAccess™ beviteli lábszelep
Gyorsabban mozgatja a törmeléket az egyszerű beömlőgolyó-hozzáféréssel

Honda® motorok
Az iparág legjobb motorja az ágazat kiemelkedő szóróberendezéséhez!
Az összes GMAX II berendezés (a partner által preferált) Honda® motorokkal
van felszerelve, amelyek páratlan teljesítményt biztosítanak a szivattyúnak.
®

QuikReel™
Integrált tömlőtekercselő
Dolgozzon kényelmesen és hatékonyabban. Tekerje ki és tekerje fel a max.
90 m-es tömlőt néhány másodperc alatt – szórás 180 m-es tartományba
az egység mozgatása nélkül. Hatékony munkavégzés után máris indulhat
a következő munkahelyre, gyorsabban, mint valaha!

Anyagok és alkalmazások
A GMAX II PROCONTRACTOR sorozat ideális a legkülönfélébb
bevonatok felhordására, lakóépületeken, kereskedelmi és ipari
létesítményeken végzett munkák során.
A 3900 és 5900 típusú berendezéssel tökéletesen szórhatók
akrilfestékek, alapozók, emulziók, vizes és oldószeres festékek
is, illetve a 7900 HD típusú berendezéssel akár a leggyakoribb
korrózióvédő és tűzgátló festékek és airless glettek is felhordhatók!

ndezések

SmartControl™ 3.0
LED kijelzővel

TERJESSZE KI FESTÉKSZÓRÁSI
LEHETŐSÉGEIT

Könnyebben megóvhatja
és ellenőrizheti
berendezését, a világos
és könnyen leolvasható
LED kijelző segítségével,
amelyen megtekinthető
a munka-/élettartam-/
literszámláló és
a diagnosztikai önteszt,
melyet a berendezés új és
továbbfejlesztett „agya”,
a SmartControl 3.0 biztosít.

Tartállyal vagy tartály-szívóegységgel
használva hosszabb ideig is dolgozhat
utántöltés nélkül. Az anyag munkanapok
közötti tárolására vagy szállítására is
használhatja. Idő- és energiatakarékos
megoldás.

TIPP!

Contractor PC szórópisztoly
™

VÉGEZZE EL A FELADATOT
KÖNNYEDÉN
Prémium kényelem az egész
napos szóráshoz

A munkát mindig alacsony anyagnyomáson
kezdje meg.

CSÖKKENTSE AZ ÁLLÁSIDŐT
A PROCONNECT SEGÍTSÉGÉVEL
Teljes szórópisztolyösszeszerelés másodpercek
alatt

Lassan növelje a nyomást, de kizárólag
az alkalmazás sikeres végrehajtásához
szükséges minimális nyomásig. Túl nagy
nyomás alkalmazása a tömítés sérülését
okozhatja az anyag szemcséi vagy az
esetleges szennyezés miatt.

SZABVÁNYVÉDELEM ALATT

➤ A kategória legkönnyebb

➤ Tű és minden kopó alkatrész

szórópisztolya

egy egyszerű kazettában

➤ Akár 50%-kal könnyebb ravaszolás

A GMAX II 7900 HD berendezéssel végzett
festékszóráskor a szivattyú teljesítményének
javítása érdekében cserélje ki az alsó szivattyú
kerámiagolyóját rozsdamentes acélgolyóra
(a szállított berendezés ingyenes része).

➤ E-Z Fit állítható ravaszhossz
SZABVÁNYVÉDELEM ALATT

RÉGI mód

QuikPak™ kazettarendszer
Cserélje ki a szivattyú tömítéseit percek alatt

VS

ÚJ mód
A moduláris, előre olajozott
tömítéskészletet minden
alkalommal könnyű behelyezni
Illessze be az előre olajozott
tömítéskészletet

SZABVÁNYVÉDELEM ALATT

Távolítsa el az eldobható kapcsot

Szerelje össze
a szivattyút

GMAX II (HD 3-IN-1)
™

ProContractor

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

3900
Rendelési számok:
Max. fúvókaméret: 1 szórópisztoly
Max. Áramlási sebesség l/min (gpm)
Max. Nyomás - bar (PSI)
Motor méret - cm³
Szivattyú
Vortex ProConnect™ 2
Dugattyúrúd
Hüvely
MaxFlo™ 2
Szórópisztoly
Fúvókák
Tömlő
Hajlékony tömlő
Tömeg - kg (lb)

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

17E832 (17E840)
0,043"
6,0 (1,6)
227 (3300)
200
Festék (HD glettszóró)
✓
MaxLife
MaxLife
– (✓)
Contractor PC (HD kék glettszóró)
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
Festék (HD glettszóró)
✓
MaxLife
MaxLife
– (✓)
Contractor PC (HD kék glettszóró)
517 (427, 531)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
(1/4" X 0,9 m)
74 (161)

KICSOMAGOLÁS, CSATLAKOZTATÁS, SZÓRÁS! A GMAX II ProContractor berendezéseket teljesen összeállítva, használatra készen szállítjuk. SmartControl™ 3.0,
WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, szórópisztoly HandTite™ RAC X™ fúvókatartóval és fúvókákkal, BlueMax™ II hajlékony tömlő, TSL™ 0,25 liter,
197193 univerzális kalapács, 111733 állítható csavarkulcs és kék szerszámosláda. Minden teljesen össze van szerelve.

Tartozékok
Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával:
Pisztolyok
17Y043 Contractor PC™ Air szórópisztoly,
RAC X 517
289605 TexSpray™ kék szórópisztoly
RAC X fúvókatartóval és RAC X 531-es
fúvókával
245820 Inline™ négyujjas glettszóró pisztoly,
280 bar
Pisztoly-/fúvóka-/tömlőkészletek
17Y051 Contractor PC szórópisztoly,
1/4" X 15 m tömlő, 3/16" x 0,9 m
hajlékony tömlő, RAC X 517
289611 TexSpray kék szórópisztoly, 3/8" x 15 m
tömlő, 1/4" x 0,9 m hajlékony tömlő,
RAC X 531/427 fúvóka, 276 bar
289585 Inline négyujjas glettszóró pisztoly,
1/2" x 15 m tömlő, 3/8" x 3,6 m
hajlékony tömlő, RAC X 643 +
WA 1239 fúvóka, 280 bar
ProContractor Vortex MaxLife™ szivattyúk
17H823 GMax II 3900
17H824 GMax II 5900
17H833 GMax II 5900 HD
17H825 GMax II 7900
17H835 GMax II 7900 HD

RAC X™ fúvókahosszabbítók
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm
CleanShot™ RAC X hosszúszárú pisztoly
287026 90 cm
287027 180 cm
Tömlők (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
Hajlékony tömlők (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m
Tömlőcsatlakozók
156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)

További tartozékok
287987 90 literes tartályegység
289587 mángorló
24M445 nagy teljesítményű tartály-szívóegység
40 cm 2" tömlő 1" DIN C szorító
csatlakozókkal.
Easy Out™ szórópisztoly-szűrők
287032 Easy Out pisztolyszűrő, 60 mesh x 1
287033 Easy Out pisztolyszűrő, 100 mesh x 1
287034 egység: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1
Easy Out™ szivattyúszűrők
244071 30 mesh, szürke
244068 100 mesh, kék
244067 60 mesh, fekete
244069 200 mesh, piros
Folyadékok
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1
245133 Pump Armor 3.8 l

További információért egyéb GMAX II szóróberendezésekről:

GMAX II (HD 3-IN-1) Standard sorozat: 300718 brosúra - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan sorozat: 300769 brosúra
Az ebben a dokumentumban leírt és megjelenített minden adat legfrissebb termékinformációkon alapul és mindenki számára elérhető.
A Graco az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.
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