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Graco’s Top of the Line Hydrauliske sprøjter
Til maling, spartel og heavy duty coating

• Uovertruffen holdbarhed og levetid takket være Graco’s Extreme-Duty MaxLife pumpe.

• Hold sprøjten på jobbet og væk fra værkstedet ved hjælp af ProConnect farvesektionen

• Spar tid og penge med det komfortable slangeoprul

ARBEJD SMARTERE TAKKET VÆRE DE SENESTE NYSKABELSER

Heavy Duty Applikationer



DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor

Det for DIG, den smarte professionelle, at 
Graco fortsat genopfinder ny teknologi. 
Med funktioner, så du kan arbejde mere 
effektivt. DutyMax hydrauliske Airless 
sprøjter med ProContractor hjælper dig i, 
og videre til det næste job hurtigere.

ProContractor Serien inkluderer den nyeste 
teknologi, for den professionelle som ikke bare er 
tilfreds med høj kvalitet, men vil have mere. Når det 
kommer til at få så meget arbejde lavet om dagen, 
handler det om hurtighed og kvalitet.

Vælg det rigtige anlæg…
Når dit job kræver gennemprøvet og pålidelig 
produktivitet og alsidighed til sprøjtning af tungere 
materialer. Den helt nye DutyMax EH/GH230 
HD sprøjte leverer hver gang. Når du har brug 
for maksimal ydelse og længere slanger til store 
boligbyggerier, skift da til de nye DutyMax EH/
GH300 HDsprøjter for, at få arbejdet gjort hurtigt, 
så du sparer tid og penge.

…skift til ProContractor serien for den 
ultimative comfort!
Tag et kig på den nyeste teknologi vi har tilføjet 
til den nye ProContractor serie. Skil dig ud fra 
de andre professionelle og spar tid og penge på 
samme tid.

Hydraulisk styrede Airless sprøjter

QuikReel™
Med den integrerede slange kan du sætte sprøjten,  

hvor du ønsker det, og pistolen hvor du har brug for det. 
• Slangeoprullet forhindrer at slangen snor sig og knækker.
• Slangen er altid tilkoblet og slangeoprullet er afbalanceret

• Rul kun den længde slange ud du har brug for.
• Håndtaget kan foldes ind og den er nem at 

betjene for opbevaring

DUTYMAX HD 3-in-1  serien er kraftige hydrauliske sprøjter til store 
opgaver og kan sprøjte med de fleste malingstyper. DUTYMAX designet 
er blevet optimeret så de effektivt kan sprøjte med heavy duty materialer 
som spartel og brandhæmmende maling.

DUTYMAX 300 HD er robust, pålidelig og stærk nok til at sprøjte med 
heavy duty materialer, selv med 2 eller 3 pistoler.

Materialer og applikationer

ProConnect™
Graco’s ProConnect system gør det nemt at udskifte 

farvesektionen.
• Elimenerer dyre nedbrud på jobbet

• Udskift nemt og hurtigt farvesektionen til en ny
• Udskift uden brug af værktøj

EXTREME-DUTY MAXLIFE® SPRØJTE
 Bygget til de mest krævende opgaver, 

til at levere uovertruffen holdbarhed og levetid.
• Eksklusiv MaxLife Forring

• Overdimensioneret farvesektion sikrer 
minimalt tryktab og øget ydeevne

• Både langtidsholdbar keramik og rustfrie stål kugler 
inkluderet for maksimal alsidighed, uanset hvad du sprøjter

Se vores
Videoer her:  

www.contractorclub.com



www.graco.com
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Ekstra forstærket bundsi.
Kan tåle en hård behandling

DUTYMAX EH300 HD er leveret med en fasekontrol som standard: 
Et lys på kontrolboksen indikerer faseretningen.
Hvis nødvendigt kan faserne vendes nemt og hurtigt.
Ydermere beskytter kontrolboksen motoren mod overspænding

GODT AT VIDE

SPARTEL SYSTEM
 
Udvid din DUTYMAX sprøjte 
til en komplet spartelsprøjte 
med et 90 liters kar og 
sækkerulle hvis du får 
din spartel i poser. 

SPRØJT MERE END 700 M2

på en dag…

Brug sugeslange sættet og 
sug direkte fra en 500 
eller 1.000 liters tank. 
Ekstrem effektiv, specielt 
hvis det hele er bygget 
ind i en varevogn 
eller trailer.

Op til 90 M slange
Sprøjtemal mens sprøjten 
står uden for bygningen:

Fasekontrol på DUTYMAX EH300DI

SPRØJTER MED LANGE 
SLANGER OG STORE 
DYSESTØRRELSER

Sprøjte L H L+H (max.) Dyse 
størrelse

Kun H* (max)
* maling 

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

Enkelt at skifte fra benzin eller 
elektrisk motor kit. Hurtigt udført 
af én person på arbejdspladsen - 
uden brug af værktøj.
Fleksibelt at skifte fra benzin til 
el motor : Du kan bruge sprøjten 
uanset om det er benzin eller 
380V der er tilgængelig.

KONVENTER FRA BENZIN TIL EL



DUTYMAX™ 
HD 3-IN-1

DutyMax ProContractor serien bliver levert komplet 
og klar til at sprøjte. Pistol, drejeled for komfortabel 
sprøjtning, forstærket bundsi, ProConnect, slan-
geoprul, 30m slange, 60 mesh søjlefilter, 2 RAC 
X dyser og dyseholder, et sæt keramiske kugler, 
rustfrie kugler og TSL olie.

Pistoler 
289605  HD Blue Texture pistol med RAC X  

dyseholder og 531 dyse
245820  HD Inline spartel pistol

Easy Out™ søjlefiltre
244071  30 mesh, grå
244067  60 mesh, sort (standard)
244068  100 mesh, blå
244069  200 mesh, rød

Farvesektion
24X001  Farvesektion ProContractor serien

Bundsi
15V573 Forstærket bundsi

Slanger og forslanger
240797  3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794  1/4" x 15 m
278499  1/2" x 15 m Spartel slange
238358  Forslange, 3/16" x 0.9 m
238959  Forslange, 3/16" x 1.4 m
238359  Forslange, 3/16" x 1.8 m
241735 Forslange, 1/4" x 0.9 m 
191239  Forslange, 3/8" x 3.5 m

Fleksibel sugeslange 
243167  Sugeslange for tank, 1” (25 cm) – til maling
24M445  Sugeslange for tank, 2” (50 cm) – til spartel

Pistol, slange kit 
289611  HD Blue Texture pistol, 3/8” x 15m slange,  

forslange, RAC X dyseholder og 427+531 dyse
289585  HD Inline Gun, 1/2” x 15m slange, forslange 

3/8” x 3.5m, RAC X dyseholder og  
WA1239 + 643 dyse

Kar 
287987  90 liters kar
289587 Sækkerulle

RAC X forlængerrør
287019  25 cm  287020  40 cm
287021  50 cm  287022  75 cm

CleanShot™ RAC X stangpistol 
287026  90 cm  
287027  180 cm

Dyser og Dyseholdere 
PAAXXX  Blå RAC X professional Airless dyse
HDAXXX Brun RAC X Heavy duty Dyse
WA12XX  RAC X WideRac, til store flader
246215 RAC X Dyseholder

Væsker 
206994  TSL™ olie 0.25 l 
253574  Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor 3.8 l

Specifikationer
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Få mest ud af dit udstyr med professionelt 
tilbehør

Tilbehør

Part numre:
Motor  
Motor rating kw (hp)
Motor rating cc (hp)
Max. dysestørrelser Maling - Spartel:
Flow – l/min. (gpm)
Max. tryk – bar (PSI)
Slange
Forslange
Pistol
Dyse standard
Forring
Vægt – kg (lbs)

DUTYMAX GH230 HD 
PROCONTRACTOR

24W962
Benzin

-
200 (6.5)

0.053” – 0.057”
8.9 (2.35)

230 (3300)
30m x 3/8”

0,9m x 1/4”
HD Blue Texture

HDA427, HDA531
Hard chrome/Maxlife Extreme duty

104 (229)

DUTYMAX EH230 HD 
PROCONTRACTOR

24W942
Elektrisk 230V

2.2 (3)
-

0.039” – 0.047”
5.9 (1.56)

230 (3300)
30m x 3/8”

0,9m x 1/4”
HD Blue Texture

HDA427, HDA531
Hard chrome/Maxlife Extreme duty

103 (227)

DUTYMAX EH300 HD 
PROCONTRACTOR

24W966
Elektrisk 380V

5.5 (7.5)
-

0.057” – 0.063”
11.3 (3.0)

230 (3300)
30m x 1/2”

3,5m x 3/8”
HD Inline pistol

HDA643, WA1239
Hard chrome/Maxlife Extreme duty

120 (266)

DUTYMAX GH300 HD 
PROCONTRACTOR

24W968
Benzin

-
270 (9.0)

0.057” – 0.063”
11.3 (3.0)

230 (3300)
30m x 1/2”
3,5m x 3/8”

HD Inline pistol
HDA643, WA1239

Hard chrome/Maxlife Extreme duty

112 (248)

Søger du mere detaljeret info? Se vores Airless tilbehør, brochure 300672


