
GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR

GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

Heavy Duty Applications

GMAX™ (HD 3-IN-1) 
ProContractor
Framstående bensindrivna Airless-sprutor

•  Utrustad med den nya Endurance™ Vortex MaxLife™-kolvpumpen ProConnect 2.

•  Bekväm och effektiv – med QuikReel™ slangupprullare sparar du både tid och pengar.

•  Övervaka prestandan på din utrustning lättare – tydlig och lättläst LED-display.

ARBETA SMARTARE TACK VARE DE SENASTE INNOVATIONERNA



®

GMAX™ II (HD 3-IN-1) 
ProContractor

Spiralformad 
design
Erbjuder hög 
flödeshastighet  
för rotation av 
kolvstången medan  
du sprutar

360° slityta 
Erbjuder den längsta 

pumplivslängden

Virvelteknik
Roterande stång för utökad livslängd

PATENTSÖKT

Material och användning
GMAX II PROCONTRACTOR-serien är den idealiska lösningen för alla 
målningsjobb i bostäder, kontor och industrier.
Spruta akrylfärger, primer, emulsioner, vattenburna och 
lösningsmedelsberedda färger med 3900- och 5900-versionen eller 
välj 7900 HD-versionen och klara även av de flesta rostskydds-, 
brandskydds- och putsfärger.

Bensindrivna högtryckssprutor  
för proffs

ProConnect™ 2 pumpbyte
Komplett verktyglöst system för pumpbyte

QuikAccess™ inloppsbottenventil
Rensa bort skräp snabbare med lättåtkomlig inloppskulventil

Endurance Chromex™ pump
Virvelroterande kolvteknik gör att du kan arbeta oavbrutetÖkad hastighet  

och produktivitet!

Det är för DIG, den smarta yrkesmå-
laren, som Graco kontinuerligt uppfin-
ner teknik för sprututrustning. Vi vet 
att du letar efter de senaste innova-
tionerna som hjälper dig avsluta jobb 
snabbare utan stök och slit.
ProContractor-serien i vårt GMAX II- 
utbud omfattar framstående innova-
tioner för framstående yrkesmålare 
som inte nöjer sig med ”enbart” hög-
kvalitativ teknik utan kräver ännu mer.

Välj den rätta enheten

GMAX II-serien är idealisk för profes-
sionella hantverkare med stora krav 
på avbrottsfri drift, även på platser 
där tillgången till elektricitet är be-
gränsad. GMAX II 3900 (120 kubik- 
centimeter) är den perfekta sprutan 
för professionella målningsuppdrag 
på arbetsplatser för nybyggnation av 
bostäder. GMAX II 5900 går steget  
längre. Honda®-motorn på 200 kubik- 
centimeter gör att sprutan levererar 
det flöde du behöver för större kom-
mersiella målningsprojekt. Förutom 
en högpresterande Honda®-motor 
på 200 kubikcentimeter är GMAX II 
7900 HD även utrustad med en kraf-
tig pump som enkelt sprutar även de 
tjockaste av vanligt förekommande 
primers och målarfärger.

… och välj ProContractor-serien för 
ultimat komfort och lyx! Ta en titt på 
de senaste innovativa funktionerna 
som har lagts till i ProContractor- 
serien i GMAX II-serien.

Det är detta som är skillnaden mellan 
dig och andra yrkesmålare. Det är här 
du sparar tid och pengar. Det är detta 
som utmärker dig.

QuikReel™ 
Inbyggd slangupprullare
Arbeta bekvämare och effektivare. Rulla ut och rulla upp max. 90 m slang 
på bara några sekunder – spruta med en räckvidd på upp till 180 m utan att 
behöva flytta enheten. Få jobbet gjort och förflytta dig till nästa arbetsplats 
snabbare än någonsin!

Honda®-motorer
En spruta i industristandard ska ha en motor i industristandard! Alla GMAX I- 
enheter är utrustade med Honda®-motorer (hantverkarnas förstahandsval) 
som levererar oöverträffade prestanda till pumpen.



Bensindrivna högtryckssprutor  
för proffs

TIPS!
Börja alltid jobba med lågt materialtryck.

Höj trycket långsamt, men inte mer än vad  
som krävs för att applicera materialet korrekt.  
Om trycket är för högt kan systemet sättas  
igen av material eller smuts.

Pumpprestanda vid färgsprutning med  
GMAX II 7900 HD-enheten kan förbättras  
genom att keramikkulan i pumpdelen  
ersätts med en kula i rostfritt stål  
(levereras kostnadsfritt med enheten).

SmartControl™ 3.0 
med LED-skärm
Skydda och övervaka 
din utrustning lättare 
med den tydliga och 
lättlästa LED-skärmen. 
Här kan du avläsa jobb-/
livslängds-/litermätaren 
samt självdiagnostiken 
som erhålls från den 
nya och förbättrade 
”hjärnan” i enheten – 
SmartControl 3.0.

FÅ STÖRRE FRIHET PÅ JOBBET

Med en behållare eller sugrörsats kan du 
jobba i längre perioder utan att behöva fylla 
på material. Kan användas för korttidslagring 
och för att transportera material. Du sparar 
energi, tid och pengar.

Det GAMLA sättet

Det NYA sättet
Modulära, förhandssmorda packningar 
samlade i en patron installeras på rätt 
sätt – varje gång

QuikPak™ patronsystem
Byt packningar i hela pumpen på några minuter

Sätt i patron med förhandssmorda 
packningar

Ta bort engångsklämma Montera pump

kontra

PATENTSÖKT

JOBBA SNABBARE  
UTAN ATT BLI TRÖTT
Förstklassig komfort så att du 
kan arbeta hela dagen

➤  Lättaste pistolen i sin klass

➤  Upp till 50 % lägre 
avtryckarmotstånd

➤  E-Z Fit justerbar avtryckarlängd

MINSKA STILLESTÅNDSTIDEN 
MED PROCONNECT
Fullständig pistolombyggnad 
på några sekunder

➤  Nål och alla slitdelar samlade  
i en enkel patron

Contractor PC™-pistol

PATENTSÖKT

PATENTSÖKT



GMAX™ II (HD 3-IN-1) 
ProContractor
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Tillbehör
Få ut mesta möjliga av din utrustning med våra professionella tillbehör:

GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor
3900 5900 (5900 HD) 7900 (7900 HD)

Artikelnummer: 17E828 17E832 (17E840) 17E837 (17E842)
Max. munstycksstorlek: 1 pistol 0,036" 0,043" 0,048"
Max. Flöde - l/min. (gpm) 4,7 (1,25) 6,0 (1,6) 8,3 (2,2)
Max. Tryck - bar (PSI) 227 (3300) 227 (3300) 227 (3300)
Motorslagvolym - cm³ 120 200 200
Pump Färg Färg (HD-textur) Färg (HD-textur)
Vortex ProConnect™ 2 ✓ ✓ ✓

Kolvstång MaxLife MaxLife MaxLife
Hylsa MaxLife MaxLife MaxLife
MaxFlo™ 2 – – (✓) – (✓)
Pistol Contractor PC™ Contractor PC (HD blå textur) Contractor PC (HD blå textur)
Sprutmunstycken 517 517 (427, 531) 517 (427, 531)
Slang 1/4" x 15 m 1/4" x 15 m (3/8" x 15 m) 1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
Vippslangände – (1/4" X 0,9 m) (1/4" X 0,9 m)
Vikt - kg (lbs) 57 (125) 70 (155) 74 (161)

PACKA UPP, KOPPLA IN OCH SÄTT IGÅNG! Klar för start: GMax II ProContractor-serien levereras komplett och kan börja användas med en gång. SmartControl™ 3.0, 
WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, pistol med HandTite™ RAC X™-skydd och -munstycken, BlueMax™ II-slang, TSL™ 0,25 liter, 197193 universalhammarverktyg, 
111733 justerbar skruvnyckel och blå verktygslåda. Allt levereras helt färdigmonterat.

Pistoler
17Y043 Contractor PC™ Airless-pistol,  

RAC X 517
289605 TexSpray™ blå pistol med RAC X- 

skydd och RAC X 531-munstycke
245820 Inline™ fyrfingers putspistol, 280 bar

Satser med pistol, munstycke, slang
17Y051 Contractor-pistol, 1/4" X 15 m 

slang, 3/16" x 0,9 m vippslangände, 
RAC X 517

289611 TexSpray blå pistol, 3/8" X 15 m 
slang, 1/4" x 0,9 m vippslangände, 
RAC X 531/427-munstycke, 276 bar

289585 Inline fyrfingers putspistol,  
1/2" X 15 m slang, 3/8" x 3,6 m 
vippslangände, RAC X 643 +  
WA 1239-munstycke, 280 bar

ProContractor Vortex MaxLife™-pumpar
17H823 GMax II 3900
17H824 GMax II 5900
17H833 GMax II 5900 HD
17H825 GMax II 7900
17H835 GMax II 7900 HD

RAC X™-munstycksförlängningar
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

CleanShot™ RAC X-stångpistol
287026 90 cm
287027 180 cm

Slangar (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

Vippslangändar (230 bar)
238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Slangkopplingar
156971 1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350 1/4" x 3/8" (M) x (M)

Övriga tillbehör
287987 Sats med 90-litersbehållare
289587 Säcktömmare
24M445 Kraftig sugrörsats 40 cm 2" slang 

med 1" till DIN C-klämkopplingar.

Easy Out™ pistolfiter
287032 Easy Out pistolfilter, 60 mesh x 1
287033 Easy Out pistolfilter, 100 mesh (x1)
287034 Sats: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Easy Out™ pumpfilter
244071 30 mesh, grått
244068 100 mesh, blått
244067 60 mesh, svart
244069 200 mesh, rött

Vätskor
206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1
245133 Pump Armor 3,8 l

Varje inköp från Graco  
levereras komplett med  
bästa möjliga kundservice

Graco är ISO 9001-certifierat.

För mer information om andra GMAX II-färgsprutor:  
GMAX II (HD 3-IN-1) ProContactor-serien: broschyr 300718 - GMAX II (HD 3-IN-1) IronMan-serien: broschyr 300769


