GMAX (HD 3-IN-1)
™

ProContractor

O topo de gama dos pulverizadores Airless a gasolina

TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE
GRAÇAS ÀS ÚLTIMAS INOVAÇÕES
•	Equipado com a nova bomba de pistão Endurance™ Vortex MaxLife™ Extreme com ProConnect 2.
•	Prático e eficiente, o enrolador de mangueira QuikReel™ permite-lhe poupar tempo e dinheiro.
•	Monitorize facilmente o desempenho do seu investimento – o visor LED é luminoso e fácil de ler.

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

Pulverizadores Airless a gasoli
para profissionais

Bomba Endurance Chromex™
A tecnologia de pistão rotativo vortex mantém a pulverização

Para maior velocidade
e produtividade!
É para SI, o profissional inteligente,
que a Graco continua a reinventar
a tecnologia do equipamento de
pulverização. Sabemos que procura
as últimas inovações que o ajudam
a concluir os trabalhos mais depressa e com menos cansaço e complicações.
A Série ProContractor da nossa gama
GMAX II inclui inovações de ponta
para os profissionais de topo que
exigem mais do que "apenas" tecnologia de alta qualidade.

PATENTE PENDENTE

Superfície de desgaste
de 360°
Oferece a maior vida útil
da bomba

… e opte pela Série ProContractor
para o máximo luxo e conforto! Veja
as últimas características inovadoras que acrescentámos à Série
ProContractor da gama GMAX II.
É isto que o distingue dos outros profissionais. É aqui que poupa tempo
e dinheiro. É assim que se destaca.

Eixo rotativo para
uma maior duração

Design
helicoidal
Disponibiliza um fluxo
de alta velocidade para
rodar o eixo da bomba
enquanto pulveriza.

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 nova construção residencial. 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.

Tecnologia Vortex

Substituição da bomba ProConnect™ 2
Sistema completo de substituição da bomba sem ferramentas

Válvula de pé de admissão QuikAccess™
Limpe os resíduos mais rapidamente com um acesso fácil à esfera
de entrada

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.
®

QuikReel™
Enrolador de Mangueira Integrado
Trabalhe com mais conforto e eficiência. Desenrole e volte a enrolar
um máx. de 90 m de mangueira em apenas alguns segundos –
pode pintar num raio de 180 m sem movimentar a unidade. Entre,
saia e mude para o local de trabalho seguinte mais rápido que nunca!

Materiais & Aplicações
A série GMAX II PROCONTRACTOR 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!

ina

SmartControl™ 3.0
com visor LED

AMPLIE A SUA AUTONOMIA
DE PULVERIZAÇÃO

Proteja e monitorize
mais facilmente o seu
investimento com o visor
LED luminoso e fácil
de ler, que lhe mostra
o contador de trabalhos/
tempo de vida/litros
e os autodiagnósticos
disponibilizados pelo
novo e melhorado
"cérebro" da unidade o SmartControl 3.0.

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.

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 gradualmente a trabalhar a uma
pressão de produto baixa.

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

Aumente lentamente 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)
™

ProContractor

GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor
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
Vortex ProConnect™ 2
Eixo do pistão
Cilindro
MaxFlo™ 2
Pistola
Bicos
Mangueira
Mangueira de chicote
Peso - kg (lbs)

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

17E832 (17E840)
0,043"
6,0 (1,6)
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)
70 (155)

17E837 (17E842)
0,048"
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)
74 (161)

DESEMBALAR, LIGAR E PINTAR! Pronta a começar: a série GMAX II ProContractor é enviada completa e pronta para pintar. SmartControl™ 3.0, WatchDog™,
Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistola com proteção HandTite™ RAC X™ e bicos, mangueira BlueMax™ II, TSL™ 0,25 litros, martelo universal 197193, chave de porcas
ajustável 111733 e caixa de ferramentas azul. Tudo completamente montado.

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
Bombas ProContractor Vortex MaxLife™
17H823
GMax II 3900
17H824
GMax II 5900
17H833
GMax II 5900 HD
17H825
GMax II 7900
17H835
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
Pump Armor 3,8 l

Para mais informações relativas a outros pulverizadores GMAX II:

Série GMAX II (HD 3-IN-1) standard: folheto 300718 - 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.

A Graco está certificada em conformidade com ISO 9001.
GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com
©2019 Graco Distribution BV 300719PT (rev.E) 12/20 Impresso na Europa.
Todos os restantes nomes comerciais ou marcas são usados para identificação e são marcas registadas dos respetivos proprietários.
Para mais informações sobre a propriedade intelectual da Graco, consulte www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

Todas as compras Graco
incluem um Apoio ao cliente A+.

