
DUTYMAX™ HD 3-in-1 
Standard

DUTYMAX™ EH230 HD STANDARD - DUTYMAX™ GH230 HD STANDARD 
DUTYMAX™ EH300 HD STANDARD - DUTYMAX™ GH300 HD STANDARD

De norm binnen de sector voor hydraulische spuittoestellen  
voor verf, airless pleister en zware coatings.

• Spuit de dikste materialen vanuit een verfemmer met de direct ondergedompelde Endurance-pomp.

• Gaat langer mee dankzij de unieke hydraulische technologie.

• Eenvoudig te gebruiken: schakel zonder gereedschap tussen een elektrische motor en een benzinemotor.

VOORTDURENDE BETROUWBAARHEID

Toepassingen voor zwaar gebruik



DUTYMAX™ EH230 HD STANDARD DUTYMAX™ GH230 HD STANDARD DUTYMAX™ EH300 HD STANDARD DUTYMAX™ GH300 HD STANDARD

DUTYMAX™ HD 3-in-1 Standard

Deze toestellen zijn voor U als u op zoek 
bent naar technologie die de klus klaart. 
Beproefde technologie die keer op keer 
resultaat oplevert. Wanneer u meerdere 
dagen per week schilderprojecten uitvoert, 
verlangt u betrouwbaarheid. De Standard- 
serie van de DutyMax hydraulische spuit- 
toestellen met directe aanzuiging van Graco 
levert keer op keer duurzame prestaties.

De Standard-serie is ontworpen voor professionals 
die geen behoefte hebben aan allerlei snufjes, maar 
op zoek zijn naar voortdurende betrouwbaarheid 
om de klus snel en eenvoudig te klaren.

Kies het juiste toestel …
Als uw klus bewezen en betrouwbare productiviteit 
en veelzijdigheid om viskeuzere materialen te spuiten 
vereist, voldoet het gloednieuwe DutyMax EH/GH 
230 HD omwisselbare spuittoestel telkens weer 
aan de verwachtingen. Optimale prestaties nodig? 
Kies dan voor het gloednieuwe DutyMax EH/GH300 
HD-spuittoestel om de klus snel te klaren! Deze 
hydraulische spuittoestellen met een pomp met 
lange slag en directe aanzuiging zijn ontworpen 
voor zware en meer veeleisende klussen.

... kies de Standard-serie voor voortdurende 
betrouwbaarheid!
Bekijk de functies die ervoor gezorgd hebben dat 
ons DutyMax HD-gamma de norm binnen de sector 
is geworden.
Heel wat andere professionals hebben de Standard-
serie al ontdekt, nu is het uw beurt.

Hydraulisch aangedreven airless spuittoestellen

Unieke hydraulische 
technologie

Hydraulische motor  
met hoog rendement

• Snel omwisselbaar design voor 
gelijkmatige druk bij het pistool

• Geen hydraulische onderbrekingen  
dankzij speciaal ontwerp

Koelsysteem met hoog vermogen
• Koelvinnen op het reservoir geven warmte sneller af

• Extra groot oliereservoir
• Turboventilator voor continue koeling

Omschakelen tussen benzine en elektrisch
• Eenvoudig omschakelen naar een benzine- of elektromotor  

is snel te realiseren op de werkvloer - door één persoon  
en zonder gereedschap

• Flexibiliteit voor aanpassing aan de beschikbare voeding  
op de werkvloer: u kunt het toestel altijd gebruiken,  

ongeacht het type voeding dat beschikbaar is bij de klus

De DUTYMAX HD-spuittoestellen zijn krachtige hydraulische spuittoestellen 
voor schilders- en stukadoorsbedrijven met een hoge productie. Ze zijn 
geschikt voor het aanbrengen van zeer uiteenlopende materialen, variërend 
van latex en acrylaten tot elastomeren op grote residentiële en commerciële 
werklocaties. Het DUTYMAX HD-ontwerp is geoptimaliseerd voor het efficiënt 
spuiten van zware materialen zoals pleisterwerk, bitumen, brandvertragende 
materialen en vloeibare dakbedekkingsoplossingen. De DUTYMAX EH/GH300 
HD is robuust en betrouwbaar en voldoende krachtig voor intensief gebruik 
met zware materialen, zelfs met 2 of 3 pistolen.

Bekijk onze 
toepassingsvideo’s op  

www.contractorclub.com

Materialen en toepassingen

ENDURANCE-pomp met directe aanzuiging 
• Voetventiel is laag bij de grond geplaatst waardoor  

het ondergedompeld blijft in de verfemmer 
• Inclusief duurzame keramische en roestvrijstalen kogels voor 

een maximale veelzijdigheid, welk materiaal u ook spuit 
• QuickAccess-inlaatventiel voor een eenvoudige reiniging 

of verwijdering van resten



www.graco.com
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Robuust en duurzaam ontwerp
Bij een Graco-spuittoestel zijn niet alleen de mechanische 
onderdelen duurzaam. Onze onderstellen zijn ontworpen om 
jarenlang betrouwbare prestaties te leveren.
•  Bestand tegen ruwe oppervlakken dankzij dik chroom over 

gelast staal
• Luchtbanden absorberen schokken en trillingen
•  Uittrekbaar handvat kan ook worden gebruikt om de spiraalslang 

op te bergen

EASYOUT™-FILTER

Het grote filteroppervlak 
zorgt ervoor dat de spuittip 
minder snel verstopt 
raakt en garandeert een 
hoogwaardige afwerking.  
De filter wordt samen met 
de kap verwijderd en dat 
betekent minder knoeien.

De DUTYMAX EH300 HD is standaard uitgerust met een fase-indicatie:  
een lampje op de besturingsmodule geeft de faserichting aan. Indien nodig kan de  
snel verwisselbare elektrische stekker worden omgezet naar de juiste polariteit,  
zodat u de apparatuur eenvoudig kunt instellen en aan de slag kunt.
Bovendien zorgt de besturingsmodule voor bescherming van de motor tegen  
hoge spanningen, wat problemen door vuile voedingsbronnen voorkomt.

GOED OM TE WETEN

PLEISTERSYSTEEM
 
Breid uw DUTYMAX- 
spuittoestel uit tot een  
compleet pleistersysteem  
met het reservoir van 90 liter  
en een zakpersroller als u  
materiaal verwerkt dat in  
zakken wordt geleverd. 

SPUIT MEER DAN 700 m2 
per dag …

Gebruik de aanzuigset voor  
containers om rechtstreeks te  
pompen vanuit een container  
van 500 of 1.000 liter van uw  
materiaalleverancier:  
bijzonder effectief,  
met name bij inbouw  
in een bestelwagen  
of aanhangwagen.

Tot 90 m slang
Spuit verf terwijl uw toestel 
buiten het pand blijft staan.

Faseregeling op DUTYMAX EH300DI

ONDERSTEUNING  

VOOR LANGE SLANGEN EN 

GROTE TIPFORMATEN

Toestel V H V+H (max.) Tip- 
formaat

alleen H* (max.)
* verf 

DUTYMAX 
EH230 HD

20 m 15 m 35 m 0,043" 45 m

DUTYMAX 
GH230 HD

25 m 20 m 45 m 0,043" 60 m

DUTYMAX  
EH / GH300 HD

30 m 30 m 60 m 0,043" 90 m



DUTYMAX™ 
HD 3-IN-1

COMPLEET 

De DutyMax Standard-serie wordt compleet en spuitklaar 
geleverd. Pistool, pistoolwartel voor comfortabel spuiten, 15 m 
slang, hulpslang, 60 mesh materiaalfilter, 2 RAC X-spuittips 
met tiphouder, een set keramische en roestvrijstalen kogels 
en TSL.

Pistolen
289605  HD blauw pistool voor pleistermateriaal  

met RAC X-tiphouder en 531-spuittip
245820  HD Inline pleisterpistool

EasyOut™-pompfilters
244071  30 mesh, grijs
244067  60 mesh, zwart (= standaard)
244068  100 mesh, blauw
244069  200 mesh, rood

Onderpomp
24W999  Onderpomp Standard-serie

Slangen en hulpslangen (230 bar)
240797  3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794  1/4" x 15 m
278499  1/2" x 15 m materiaalslang
238358  hulpslang, 3/16" x 0,9 m
238959  hulpslang, 3/16" x 1,4 m
238359  hulpslang, 3/16" x 1,8 m
241735 hulpslang, 1/4" x 0,9 m
191239  hulpslang, 3/8" x 3,5 m

Flexibele aanzuigset
243167  Aanzuigset voor containers, 1" (25 cm) - verf
24M445  Aanzuigset voor containers, 2" (50 cm) - pleister

Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

Pistool- en slangensets
289611  Set HD blauw pistool voor pleistermateriaal, 3/8" x 15 m 

slang, hulpslang, RAC X-tiphouder en 427- + 531-spuittip
289585  Set HD inline pleisterpistool,  

1/2" x 15 m slang, 3/8" x 3,5 m hulpslang, RAC 
X-tiphouder en WA1239- + 643-spuittip

Reservoir
287987  Reservoir 90 liter
289587 Zakpersroller

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

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

Spuittips en tiphouders
PAAXXX  Blauwe RAC X professionele airless spuittip
HDAXXX Bruine RAC X-spuittip voor zwaar gebruik
WA12XX  RAC X WideRac, voor grote oppervlakken
246215 RAC X-tiphouder

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

Technische omschrijving

Accessoires

GRACO DISTRIBUTION BV 
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.  
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

©2015 Graco Distribution BV  300722NL (rev.B)  12/20  Printed in Europe.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun be-

treffende eigenaars. Raadpleeg voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco  
www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met 
behulp van onze professionele accessoires

Artikelnummers:
Motor
Motorvermogen kW (pk)
Motorvermogen cc (pk)
Max. tipformaat verf – pleister
Doorstroomvolume – l/min (gpm)
Max. druk – bar (psi)
Slang
Hulpslang
Pistool
Spuittip standaard
Pompstang/-cilinder
Gewicht – kg (lb)

DUTYMAX GH230 HD 
STANDARD

24W943
Benzine

-
200 (6,5)

0,053” – 0,057”
8,9 (2,35)

230 (3.300)
15 m x 3/8”

0,9 m x 1/4”
HD blauw voor pleistermateriaal

HDA427, HDA531
Hardchroom/Gehard roestvrij staal

90 (199)

DUTYMAX EH230 HD 
STANDARD

24W941
Elektrisch 230 V

2,2 (3)
-

0,039” – 0,047”
5,9 (1,56)

230 (3.300)
15 m x 3/8”

0,9 m x 1/4”
HD blauw voor pleistermateriaal

HDA427, HDA531
Hardchroom/Gehard roestvrij staal

89 (197)

DUTYMAX EH300 HD 
STANDARD

24W965
Elektrisch 380 V

5,5 (7,5)
-

0,057” – 0,063”
11,3 (3,0)

230 (3.300)
15 m x 1/2”

3,5 m x 3/8”
HD inline pistool

HDA643, WA1239
Hardchroom/Gehard roestvrij staal

107 (236)

DUTYMAX GH300 HD 
STANDARD

24W967
Benzine

-
270 (9,0)

0,057” – 0,063”
11,3 (3,0)

230 (3.300)
15 m x 1/2”
3,5 m x 3/8”

HD inline pistool
HDA643, WA1239

Hardchroom/Gehard roestvrij staal

99 (218)


