DUTYMAX HD 3-IN-1
™

ProContractor

Graco’s hydraulische spuittoestellen van topkwaliteit
voor verf, airless pleister en zware coatings.

PRO

Contractor
SLIMMER WERKEN DANKZIJ DE NIEUWSTE INNOVATIES
• Ongeëvenaarde duurzaamheid en levensduur dankzij de MaxLife-pomp voor zeer zwaar gebruik van Graco.
•	Zorg ervoor dat het spuittoestel op de werkvloer kan blijven en niet terug naar de werkplaats hoeft
met behulp van de ProConnect-pomp.
• Bespaar tijd en geld met de comfortabele QuikReel™-slanghaspel.

Toepassingen voor zwaar gebruik
DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR
DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor
Hydraulisch aangedreven airless spuittoestellen

Het is voor U, de slimme professional,
dat Graco de spuittoesteltechnologie blijft
heruitvinden. Met kenmerken waardoor
u efficiënter kunt werken, helpt de
ProContractor-serie van de DutyMax
hydraulische airless spuittoestellen u om
de klus sneller te klaren zodat u naar de
volgende werkvloer kunt.

MAXLIFE®-POMP VOOR ZEER ZWAAR GEBRUIK
Deze pomp is specifiek ontworpen voor de meest
veeleisende projecten en biedt een ongeëvenaarde
duurzaamheid en levensduur.
• Exclusieve MaxLife-behuizing
• Extra grote zuigerspeling om een minimale drukval
en verbeterde prestaties te waarborgen
• Inclusief duurzame keramische en roestvrijstalen kogelsets
voor een maximale veelzijdigheid,
welk materiaal u ook spuit

De ProContractor-serie biedt innovaties van
topkwaliteit, voor topprofessionals die niet zomaar
tevreden zijn met hoogwaardige technologie, maar
meer verwachten. Snelheid en hoge prestaties zijn
heel belangrijk als u elke dag zoveel mogelijk werk
wilt verzetten.
Kies het juiste toestel …
Als uw klus bewezen en betrouwbare productiviteit
en veelzijdigheid om viskeuzere materialen
te spuiten vereist, voldoet het gloednieuwe
DutyMax EH/GH230 HD omwisselbare spuittoestel
telkens weer aan de verwachtingen. Optimale
prestaties en langere slangen voor grote
residentiële nieuwbouwprojecten nodig? Kies dan
voor het gloednieuwe DutyMax EH/GH300 HDspuittoestel om de klus snel te klaren en tijd en
geld te besparen.

QuikReel™
Met de geïntegreerde QuikReel-slang plaatst u het spuittoestel
waar u dat wilt en legt u het pistool waar u het nodig hebt.
• Slanggeleider voorkomt draaien, knikken en oprollen
• Slang is altijd aangesloten en uitgebalanceerd
zodat de machine niet omkantelt
• Gebruik alleen de slang die u nodig hebt
– de rest blijft op de haspel
• Manuele kruk is opklapbaar voor opslag en laden
door één persoon
ProConnect™
Het ProConnect-systeem voor pompverwijdering
en -installatie van Graco maakt het mogelijk
om de pomp eenvoudig en snel te vervangen.
• Voorkomt dure stilstandtijd op de werkvloer
• Verwissel de pomp snel en eenvoudig
door een reservepomp
• Ontwerp zonder pennen maakt gereedschap overbodig

… kies de ProContractor-serie voor ultiem
comfort en luxe!
Bekijk de nieuwste innovatieve functies die we
hebben toegevoegd aan de ProContractor-serie
van het DutyMax-gamma. Onderscheid u van
andere professionals door uit te blinken in uw vak
en tegelijkertijd tijd en geld te besparen.

DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR

Materialen en toepassingen

Bekijk onze
toepassingsvideo’s op
www.contractorclub.com

De DUTYMAX HD 3-in-1 -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-ontwerp is
geoptimaliseerd voor het efficiënt spuiten van zware materialen zoals
pleisterwerk, bitumen, brandvertragende materialen en vloeibare
dakbedekkingsoplossingen. De DUTYMAX 300 HD is robuust en
betrouwbaar en voldoende krachtig voor intensief gebruik met zware
materialen, zelfs met 2 of 3 pistolen.

DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

ONDERSTEUNING
VOOR LANGE SLANGEN EN
GROTE TIPFORMATEN

GOED OM TE WETEN
OMSCHAKELING TUSSEN BENZINE OF ELEKTRISCH
EENVOUDIGE OMSCHAKELING
Omschakeling naar een benzine-,
gas- 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.

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

Schokdemper voor zwaar gebruik
Bestand tegen harde schokken.

Tot 90 m slang
Spuit verf terwijl uw toestel
buiten het pand blijft staan.
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Faseregeling op DUTYMAX EH300DI
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.

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.

DUTYMAX™
HD 3-IN-1

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

Accessoires
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,
½" 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

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

RAC X-tipverlengstukken
287019 25 cm		
287021 50 cm		

Onderpomp
24X001 Onderpomp ProContractor-serie

287020
287022

40 cm
75 cm

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

Inlaatfilter
15V573 Deukbestendige filter
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

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

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.

De DutyMax ProContractor-serie wordt compleet
en spuitklaar geleverd. Pistool, pistoolwartel
voor comfortabel spuiten, deukbestendige filter,
ProConnect, slanghaspel, 30 m slang, hulpslang,
60 mesh materiaalfilter, 2 RAC X-spuittips met
tiphouder, een set keramische en roestvrijstalen
kogels en TSL.

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 EH230 HD
PROCONTRACTOR
24W942
Elektrisch 230 V
2,2 (3)
0,039” – 0,047”
5,9 (1,56)
230 (3.300)
30 m x 3/8”
0,9 m x 1/4”
HD blauw voor pleistermateriaal
HDA427, HDA531

DUTYMAX GH230 HD
PROCONTRACTOR
24W962
Benzine
200 (6,5)
0,053” – 0,057”
8,9 (2,35)
230 (3.300)
30 m x 3/8”
0,9 m x 1/4”
HD blauw voor pleistermateriaal
HDA427, HDA531

DUTYMAX EH300 HD
PROCONTRACTOR
24W966
Elektrisch 380 V
5,5 (7,5)
0,057” – 0,063”
11,3 (3,0)
230 (3.300)
30 m x 1/2”
3,5 m x 3/8”
HD Inline pistool
HDA643, WA1239

DUTYMAX GH300 HD
PROCONTRACTOR
24W968
Benzine
270 (9,0)
0,057” – 0,063”
11,3 (3,0)
230 (3.300)
30 m x 1/2”
3,5 m x 3/8”
HD Inline pistool
HDA643, WA1239

Hardchroom/MaxLife voor zeer zwaar gebruik

Hardchroom/MaxLife voor zeer zwaar gebruik

Hardchroom/MaxLife voor zeer zwaar gebruik

Hardchroom/MaxLife voor zeer zwaar gebruik
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