DUTYMAX HD 3-IN-1
™

ProContractor

Nowoczesne i wydajne hydrauliczne urządzenia natryskowe Graco
do natryskiwania farb, mas szpachlowych i powłok o wysokiej wytrzymałości.

PRO

Contractor
PRACUJ MĄDRZEJ DZIĘKI NAJNOWSZYM INNOWACJOM
• Maksymalna trwałość i najdłuższa żywotność urządzenia dzięki specjalnej pompie Graco
Extreme-Duty MaxLife.
• To urządzenia, które nie tracą czasu w warsztacie, lecz pracują dzięki pompie ProConnect.
• Wygodny bęben do nawijania węża QuikReel™ pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Prace Ciężkie
DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR
DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR - DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor
Urządzenia do hydrodynamicznego malowania natryskowego

To właśnie dla CIEBIE, doświadczonego
specjalisty, Graco stale ulepsza technologię
urządzeń natryskowych. Urządzenia do
hydrodynamicznego malowania natryskowego
DutyMax z serii ProContractor oferują funkcje,
które zwiększają wydajność pracy i pozwalają
szybciej zakończyć zadanie, aby zająć się
następnym.

POMPA EXTREME-DUTY MAXLIFE®
Zbudowana do pracy przy najtrudniejszych zadaniach:
niezrównana wytrzymałość i długa żywotność.
• Wyjątkowa tuleja MaxLife
• Nadwymiarowe prześwity zapewniają minimalny
spadek ciśnienia i zwiększają wydajność
• Komplety trwałych ceramicznych i wykonanych ze stali
nierdzewnej kulek umożliwiają uniwersalne wykorzystanie
urządzenia, niezależnie od natryskiwanego materiału

Seria ProContractor to najnowocześniejsze
rozwiązania techniczne przeznaczone dla
doświadczonych specjalistów, którzy nie chcą się
zadowolić „tylko” wysoką jakością i mają większe
wymagania. Jeśli zależy Ci na jak najszybszym
wykonaniu pracy, potrzebujesz szybkich i wydajnych
urządzeń.

QuikReel™
Zintegrowany wąż QuikReel pozwala ustawić urządzenie
w dowolnym miejscu i używać pistoletu tam, gdzie jest potrzebny.
• Prowadnica węża zapobiega jego poskręcaniu i zaplątaniu się
• Wąż jest zawsze podłączony, a jego ciężar rozłożony
równomiernie, aby nie przewrócić urządzenia
• Rozwijasz tylko tyle węża, ile jest potrzebne –
reszta pozostaje na bębnie
• Korbę można złożyć do przechowywania i załadunku
przez jedna osobę

Wybierz właściwe urządzenie…
Kiedy potrzebujesz sprawdzonej i niezawodnej
produktywności oraz uniwersalności do
natryskiwania cięższych materiałów, nowe
urządzenie DutyMax EH/GH230 HD Convertible
sprawdzi się za każdym razem. Kiedy potrzebujesz
maksymalnej niezawodności i dłuższego węża
do pracy w dużych budynkach mieszkaniowych,
używaj zupełnie nowego urządzenia DutyMax EH/
GH300 HD, żeby szybko wykonać pracę i nie tracić
czasu ani pieniędzy.

ProConnect™
System do instalacji i dezinstalacji pomp ProConnect
firmy Graco ułatwia i przyspiesza wymianę pompy.
• Eliminuje kosztowne przestoje
• Szybka i łatwa wymiana pompy na nową
• Beznitowa konstrukcja nie wymaga użycia narzędzi

… poznaj serię ProContractor, dającą najwyższy
komfort pracy!
Dowiedz się, jakie innowacyjne funkcje
wprowadziliśmy do serii ProContractor urządzeń
z rodziny DutyMax. Odróżnij się od innych
wykonawców, jednocześnie oszczędzając czas
i pieniądze.

DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

Materiały i zastosowania

Obejrzyj
pod adresem:
www.contractorclub.com

Urządzenie natryskowe DUTYMAX HD 3-in-1  to mocne hydrauliczne agregaty
natryskowe przeznaczone dla wykonawców pracujących z dużą wydajnością.
Umożliwiają natryskiwanie różnych materiałów począwszy od lateksu i akryli, aż po
elastomery w dużych budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych miejscach pracy.
Seria DUTYMAX została zoptymalizowana do wydajnego natryskiwania materiałów
o wysokiej wytrzymałości, takich jak gładzie, masy bitumiczne, powłoki ogniochronne
i płynne materiały do krycia dachów. DUTYMAX 300 HD to solidne, niezawodne i mocne
urządzenie mogące obsługiwać zadania specjalne z użyciem 2 lub nawet 3 pistoletów i
materiałów o wysokiej wytrzymałości.

OBSŁUGUJE DŁUGIE WĘŻE
I DYSZE
O DUŻYCH ROZMIARACH

DOBRZE WIEDZIEĆ
ZMIENNE ŹRÓDŁO ENERGII
PROSTA ZAMIANA
Przełączanie zestawu silnika paliwo/
elektryczny odbywa się szybko i może
być wykonane przez 1 osobę na
zleceniu – nie są wymagane żadne
narzędzia.Umożliwia to dopasowanie
urządzenia do typu zasilania
dostępnego w miejscu pracy. Maszyny
można używać niezależnie źródła
energii w miejscu pracy.

SYSTEM DO GŁADZI
Rozbuduj swoje urządzenie
natryskowe DUTYMAX
do postaci kompletnego
systemu do natrysku gładzi
z 90-litrowym zasobnikiem
i prasą, jeśli wykonujesz
natryski materiałów
dostarczanych w workach.

Wytrzymały filtr siatkowy
Odporny na silne uderzenia.

Możliwość użycia węża
o długości do 90 m
Podczas malowania urządzenie natryskowe
może znajdować się na zewnątrz budynku:
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www.graco.com

Kontrolka fazy w urządzeniu DUTYMAX EH300DI
Urządzenie DUTYMAX EH300 HD jest standardowo wyposażone we wskaźnik fazy:
kontrolka na skrzynce sterowania umożliwia szybkie określenie kierunku faz. W razie konieczności
można przełączyć elektryczną wtyczkę Quick-Change do poprawnej polaryzacji, co umożliwia
szybkie skonfigurowanie urządzenia i jego uruchomienie.
Skrzynka sterowania zabezpiecza dodatkowo silnik przed wysokim napięciem i zapobiega
występowaniu awarii spowodowanych niewłaściwymi źródłami zasilania.

NATRYSKUJ PONAD 700 m2 POWIERZCHNI
dziennie…
Użyj zestawu ssącego do kontenera
umożliwiającego bezpośrednie
pompowanie z dostarczanego przez
dostawcę materiałów kontenera
o pojemności 500 lub 1000 litrów.
Jest to wyjątkowo
wydajna metoda,
zwłaszcza jeśli
wszystkie akcesoria
zostaną zamontowane na
samochodzie lub przyczepie.

DUTYMAX™
HD 3-IN-1

Wydobądź większe możliwości ze
swojego urządzenia, korzystając
z naszych profesjonalnych akcesoriów

Akcesoria
Zestawy pistolet + wąż
289611 Pistolet do gładzi HD Blue, wąż 3/8" x 15 m, wąż
z końcówką biczową, osłona RAC X oraz dysza 427 i 531
289585 Pistolet HD Inline, wąż ½" x 15 m,
wąż z końcówką biczową 3/8" x 3,5 m,
osłona RAC X oraz dysza WA1239 i 643
Zasobnik
287987 Zasobnik 90 l
289587 Prasa do wyciskania z worków

Pistolety
289605 Pistolet do gładzi HD Blue
z osłoną RAC X i dyszą 531
245820 Pistolet do gładzi HD Inline
Filtry do pomp Easy Out™
244071 30 mesh, szary
244067 60 mesh, czarny (= standardowy)
244068 100 mesh, niebieski
244069 200 mesh, czerwony

Przedłużki RAC X
287019 25 cm
287021 50 cm

Pompa dolna
24X001 Pompa dolna, seria ProContractor

287020
287022

40 cm
75 cm

Pistolet liniowy CleanShot™ RAC X
287026 90 cm
287027 180 cm

Filtr siatkowy na wlocie
15V573 Filtr siatkowy odporny na zgniecenie
Węże i węże biczowe (230 bar)
240797 3/8" x 15 m
241275 3/8" x 30 m
240794 1/4" x 15 m
278499 Wąż materiałowy 1/2" x 15 m
238358 Wąż biczowy 3/16" x 0,9 m
238959 Wąż biczowy 3/16" x 1,4 m
238359 Wąż biczowy 3/16" x 1,8 m
241735 Wąż biczowy, 1/4" x 0,9 m
191239 Wąż biczowy, 3/8" x 3,5 m

Dysze i osłony
PAAXXX Niebieska dysza RAC X profesjonalnej aplikacji
hydrodynamicznej
HDAXXX Brązowa dysza RAC X o wysokiej wytrzymałości
WA12XX Dysza RAC X WideRac do dużych powierzchni
246215 Osłona RAC X
Płyny
206994
253574
245133

Elastyczny zestaw ssący
243167 Zestaw ssący z kontenera 1-calowy (25 cm) do farby
24M445 Zestaw ssący z kontenera 2-calowy (50 cm) do gładzi

TSL™ 0,25 l
Pump Armor™ 1 l
Pump Armor™ 3,8 l

Szukasz bardziej szczegółowych informacji? Sprawdź naszą broszurę dotyczącą akcesoriów do natrysku
hydrodynamicznego 300672.

Dane techniczne
Seria DutyMax ProContractor jest dostarczana
w postaci zmontowanej i gotowej do natrysku.
Pistolet, połączenie obrotowe pistoletu ułatwiające
natrysk, filtr odporny na zgniecenia, ProConnect,
bęben do nawijania węża, wąż o długości 30 m,
wąż z końcówką biczową, filtr materiału 60 mesh,
2 dysze RAC X z osłoną, zestaw ceramicznych i
wykonanych ze stali nierdzewnej kulek i TSL.

Numery katalogowe:
Silnik
Moc silnika w kW (KM)
Pojemność silnika w cm3 (KM)
Maks. wielkość dyszy do gładzi:
Przepływ – l/min (gpm)
Maksymalne ciśnienie robocze – bar (psi)
Wąż
Wąż biczowy
Pistolet
Standardowa dysza
Tłok/Tuleja pompy
Waga – kg (lb)

DUTYMAX EH230 HD
PROCONTRACTOR
24W942
Elektryczny 230 V
2,2 (3)
0,039”–0,047”
5,9 (1,56)
230 (3300)
30 m x 3/8”
0,9 m x 1/4”

DUTYMAX GH230 HD
PROCONTRACTOR
24W962
Honda GX200
200 (6,5)
0,053”–0,057”
8,9 (2,35)
230 (3300)
30 m x 3/8”
0,9 m x 1/4”

HDA427, HDA531

HDA427, HDA531

DUTYMAX EH300 HD
PROCONTRACTOR
24W966
Elektryczny 380 V
5,5 (7,5)
0,057”–0,063”
11,3 (3,0)
230 (3300)
30 m x 1/2”
3,5 m x 3/8”
Pistolet HD Inline
HDA643, WA1239

HD Blue do materiałów strukturalnych

HD Blue do materiałów strukturalnych

DUTYMAX GH300 HD
PROCONTRACTOR
24W968
Honda GX270
270 (9,0)
0,057”–0,063”
11,3 (3,0)
230 (3300)
30 m x 1/2”
3,5 m x 3/8”
Pistolet HD Inline
HDA643, WA1239

Hartowany chrom/Maxlife Extreme duty

Hartowany chrom/Maxlife Extreme duty

Hartowany chrom/Maxlife Extreme duty

Hartowany chrom/Maxlife Extreme duty

103 (227)

104 (229)

120 (266)

112 (248)

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku.
Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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