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Osnovno orodje za barvanje
za profesionalce

PROFESIONALNE PREDNOSTI
• Najprimernejše orodje za barvanje v projektih obnove ali novogradnje
• Dokončajte vsako opravilo, vsak dan, s sistemom hitre zamenjave črpalke ProXChange™
• Kompaktna, lahka in enostavna za uporabo

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
GX FF - GX 21
™

™

Osnovno orodje za barvanje

za profesionalce
Z razpršilniki za brezzračno barvanje
GX™ Graco lahko profesionalci
izkoristijo ugodnosti BREZZRAČNEGA
barvanja:

Ali še niste spoznali iz prve roke ugodnosti in koristi brezzračnega barvanja? Zdaj imate priložnost!

➤	HITRO

Če ste bili morda prej zadržani do tega, da bi krtačo in valjček zamenjali z opremo za brezzračno
barvanje, zdaj zagotovo ne boste več! Zaradi inovativne oblike lahko z izdelki GX™ Graco naredite
prvi korak na poti do opreme za brezzračno barvanje, z omejeno naložbo.

IN UČINKOVITO:
končajte delo hitreje

➤	ENAKOMEREN

NANOS:
nanesite enakomerno plast barve
na vsako površino

➤	BOLJŠA POVRŠINSKA OBDELAVA:

ne pušča sledi, ki nastajajo
pri nanosu z valjčkom ali krtačo
➤	ENOSTAVNO

ROKOVANJE:
vzemite razpršilnik s seboj,
kamor koli se odpravite

“Brezzračno barvanje za profesionalce še nikoli ni bilo
tako cenovno dostopno.”

Ali ste brezzračni pleskar? Saj že veste, da lahko hitreje dokončate več opravil, z boljšim premazom...
Rečemo LAHKO, da boste zdaj z izdelki GX™ Graco te ugodnosti prenesli na še več opravil!
Zakaj vztrajati z brezzračnim barvanjem samo pri delih na prostem ali v večjih komercialnih
projektih? Zakaj ne bi brezzračno barvali tudi pri obnovi zaprtih prostorov? Začnite zdaj
z razpršilniki za brezzračno barvanje GX™:
- to je še vedno profesionalna oprema, ki ste jo vajeni, vendar bolj kompaktna in lažja
- oblikovana tako, da zagotovi koristi in ugodnosti za najnižji vložek kadar koli do sedaj
- najprimernejša za pršenje druge barve in večjo produktivnost na manjših delovnih lokacijah

Električna batna črpalka ProX™
- Izredna trajnost in dolga življenjska doba
- E kskluzivna, vseživljenjsko podmazana blazinica posnemalnega obroča,
ki ga zato ni treba vzdrževati
- Modularni deli črpalke za enostavno vzdrževanje

Gibka prozorna cev
Enostavna uporaba
in čiščenje. Voda ali
barve za razprševanje
na osnovi topila
neposredno iz posode 1
do 30 litrov.

Izredna prenosljivost
Razpršilnik enostavno prenašate
in nosite s seboj

Priročna posodica za
curljanje in kapljanje
Ni nevarnosti curljanja
in kapljanja barve.

Profesionalna pištola SG3™
s šobo RAC X™, cev 15 m

Konstrukcija za neposredno potopitev
Odjem barve neposredno iz vedra za barvo

Lijakasta posoda
(5,7 litra) – odstranitev
brez orodja
-	Najprimernejše za majhne
količine materiala
-	Pokrov za prenašanje,
ki preprečuje razlivanje

Preoblikujte svojo enoto
GX v najboljše orodje
za barvanje med prenovo

JetRoller™
Podaljšajte svoj razpršilnik
Z svojim priljubljenim valjčkom
združite nanašanje z valjčkom in
pršenje v eno opravilo. Podaljšajte
svoj razpršilnik z JetRoller in
skrajšajte čas nanašanja tako,
da združite nanašanje z valjčkom
in pršenje v eno opravilo.

Profesionalna pištola FTx™-E
s šobo RAC X™, cev 7,5 m

Ugodnosti in koristi:
➤	Združljivo z običajnimi pokrovi
za valjčke 18 ali 25 cm.
➤	Opravilo dokončate enkrat hitreje

kot s tradicionalnimi metodami
➤ Manjše prekomerno pršenje
➤ Ni iztegovanja

Nastavljiv regulator tlaka

PushPrime™

Merilnik tlaka

Omogoči pršenje in nanašanje
z valjčkom cele vrste premazov

Vsakokrat zagotovi hitro polnjenje
– sprosti zataknjene dovodne
varnostne ventile pri morebitnih
težavah s polnjenjem.

Profesionalni oljni merilnik

➤	Ni plezanja ter iztegovanja

anvzgor in navzdol
V kompletu so lahek snemljiv okvir
valjčka, podaljšek 50 cm, zaporni
ventil CleanShot™ Shut-Off™, pištola
Inline™, razpršilna šoba in varovalo.

Sistem za zamenjavo črpalke ProXChange™
Sistem za enostavno in hitro popravilo črpalke
Zbiralnik črpalke odstranite in zamenjate v štirih enostavnih korakih:
➤ Za zamenjavo črpalke ne potrebujete orodja
➤ Enostavno dvignite vratca in odstranite črpalko

NASVET!
Nadomestna črpalka
Z nadomestno črpalko
pri roki ni prekinitev dela!

Potisnite in odprite gor vratca

Poglavje o odstranitvi črpalke

S šestkotnim fitingom
za okvir odvijte črpalko
in odstranite zbiralnik

Namestite nov zbiralnik
in črpalko nazaj v opremo

Osnovno orodje za barvanje

za profesionalce
Tehnične specifikacije

Vse enote so odpremljene v končni obliki in pripravljene za uporabo:

GX™ FF

GX™ 21

Kabel CEE VDO/17G184
Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222
207 bar
0,019"
1,5 / (0,38)
Stojalo za lijakasto posodo
Lijakasta posoda 5,7 litra, odporna proti topilu
Brez
3/16" x 7,5 m BlueMax™ II
FTx™-E / RAC X™ / FFA210
Mrežica 100
2 prsta

Kabel CEE VDO/17G183
Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
207 bar
0,021"
1,8 / (0,47)
Stojalo DI
Bela, odporna proti topilu
Mrežica 40
1/4" x 15 m Duraflex™
SG3™ / RAC X™ / PAA515
Mrežica 60
4 prsti

Ime modela:
Številke delov: za različico za Evropo (230 V)
za večžilno različico (230 V)
Maks. Delovni tlak – bar
Maks. Velikost šobe – 1 pištola
Maks. Pretok tekočine - lpm/(gpm)
Oblika okvira
Sesalni sistem
Filter za črpalko InstaClean™
Cev
Pištola/varovalo/šoba
Filter za pištolo
Slog pištole

Dodatna oprema
Uporabljajte profesionalno dodatno opremo in tako kar najbolje izkoristite svojo opremo:
Pištole
17J261
17J910

Pištola FTx™-E, 2 prsta, s šobo RAC X™ 210
Pištola SG3™, 4 prsti, s šobo RAC X™ 515

Sistem JetRoller™

Filtri
Pištola Filter (za GX™ FF – FTx™-E Pištola)

257129
287032
287033
257130

Komplet črpalke ProXChange™ – Pretisni ovoj
24Y472
Pretisni ovoj, prilega se vsem enotam GX

Mrežica 30, siva
Mrežica 60, črna
Mrežica 100, modra
Mrežica 200, rdeča

s pištolo Inline™

brez pištole Inline™

24V490
24V491

24V492
24V493

Valjček 18 cm
Valjček 25 cm

Pištola na drogu CleanShot™ RAC X™
287026
90 cm
287027

Valjček 18 cm
Valjček 25 cm
180 cm

Filter za pištolo (za pištolo GX™ 21 – SG3™)

218131
218133
256975

Mrežica 50, črna
Mrežica 100, modra
Mrežica 150, rdeča

Filter za material InstaClean™

257094

Mrežica 40, inline filter

Cevi
214698
247340

3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
1/4" x 15 m (Duraflex™)

Šobe in varovala
LPXXX
Šoba za fini premaz zelena RAC X™
FFLPXXX Profesionalna brezzračna šoba Blue RAC X™
WA12XX
RAC X™ Wide RAC™, za velike površine
246215
Varovalo RAC X™
Drugo
17J444
17H170
253574

Trak za prenašanje
Lijak, 5,7 litra (samo GX™ FF)
Črpalka Armor™, 1 liter, čistilna tekočina

Valjčki s pištolo InLine™
6880095 Zunanji, 30 cm fiksni
098084
Zunanji, 90-180 cm teleskopski
098085
Zunanji, 45-90 cm teleskopski
245397
Notranji, 50 cm fiksni
Podaljški šobeRAC X™
287019
25 cm
287021
287020
40 cm
287022
232123
Zelo močen podaljšek 1 m
Žice (230 bar)
238358
3/16" x 0,9 m
238359
3/16" x 1,8 m
238959
3/16" x 1,4 m
ProGuard™+
24W090
230 V, CEE 7/7, šuko
24W755
230 V, IEC320, večžično

Vsi zapisi in vizualni podatki v tem dokumentu temeljijo na zadnjih informacijah o izdelkih, ki so dostopni v času objave. Družba Graco si pridržuje pravico do sprememb kadarkoli in brez predhodnega obvestila.
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