DutyMax GH/EH 675DI
™

التمتع بأقصى درجات القوة واألداء

في جهاز الضغط المحمول

المزايا المتخصصة
• درجة ضغط عالية للمواد التي يصعب طالؤها بالرش

• إمكانية التبديل ما بين التشغيل بالبنزين/الكهرباء ألداء المهام في األماكن الداخلية و الخارجية
• جهازبحجم صغير و مضغوط ليسهل نقله و وضعه في موقع العمل

االستخدامات فائقة القوة

DutyMax GH675 DI - DutyMax EH675 DI
™

™

DutyMax GH/EH 675DI
™

أقىص درجات القوة

أقىص مستويات األداء

أجهزة بأجحام مضغوطة و تمتزي بهسولة محلها و نقلها

اجلهاز مثايل لالستخدامات التالية:
➤ مثايل لالستخدامات يف جمال طالء األسقف ،وطالء
طبقات من الدهان املقاوم لملياه ،و املقاوم للحرائق
وطبقات امحلاية!
المتتع بعدد مرات أقل إلعادة التعبئة
من خالل مقع اجلهاز بسعة  95ل ً
رتا
يمتزي هذا القمع املوفر للوقت بغطاء ،وجعالت،
وإطار قوي ومتني ،وتوصيلة مرنة متصلة بأداة الرش
لتتيح هسولة التحرك يف أحناء موقع العمل بيمنا
ال تزال متصلة باجلهاز .وتتيح السدادات
امللحقة تفكيك اجلهاز دون إحداث الكثري
من الفوىض.

جحم صغري—إماكنية امحلل والنقل الفائقة
سوا ًء كنت ترغب يف طالء وحدتك األوىل ،أو ماكن صغري معد للطالء حيث الميكن
لملعدات الكبرية الوصول إليه ،فإن األجهزة من طراز  DutyMax GH 675DIتقوم باملهمة
املطلوبة عىل أمكل وجه.
• أقىص درجات الضغط البالغة  465بار ومعدل تدفق يصل إىل  5.3لرت يف الدقيقة لتنفيذ أصعب
طبقات الطالء
املساحة املطاطية
• رسعة تنفيذ املهام أكرث من بكرة الطالء اليدوية أو ّ
• يتحول جهاز الطالء إىل مضخة تعمل مبعدل  227بار  11.3 /لرت يف الدقيقة من خالل املجموعة
االختيارية امللحقة
• ميكن حتويل جهاز الطالء الذي يعمل
بواسطة البزنين إىل جهاز كهربايئ
(بقدرة  380فولت) للمتتع بتعددية
االستخدامات يف مهام الطالء
باألماكن الداخلية و اخلارجية

هل أنت قلق من هبوب الرياح الشديدة؟
ال توجد مشلكة عند استخدام جهاز الطالء القوي
اجلديد ™JetRoller
متتع مبزايا رش الطالء والطالء العكيس ببكرة الطالء
م ًعا يف خطوة واحدة ،وعن طريق خشص واحد.
• اجلهاز مممص ألداء مهامت الطالء الشاقة والقوية
• إماكنية ضبط املكونات باستخدام أقل األدوات للمتتع
بأقىص درجات الراحة
• مناسب ألغطية بكرة الطالء بطول يرتاوح من  22.5إىل
 45مس
• مثايل لطالء األسطح األفقية

املواصفات الفنية

مجيع الوحدات يمت حشهنا بصورهتا الاكملة ويه جاهزة لرش الطالء:

DutyMax™ GH675DI / EH675DI
أرقام القطعDutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI :
احلد األقىص لضغط العمل  -بار (رطل للك بوصة مربعة)
احلد األقىص ملعدل تدفق السائل  -لرت يف الدقيقة (جرام يف الدقيقة)

مسدس
الوايق  /فوهة
خرطوم
مصدر الطاقة (البزنين  /الكهرباء)

امس الطراز:

25D223 / 25D224
)6750( 465
)1.4( 5.3

 XTR™7درجة عالية من التدفق  +وصلة املسدس

XHD / 523-527

خراطمي عالية الضغط بطول  1/2بوصة ×  15مرت  3/8 +بوصة ×  3مرت
 / Honda® GX270يعمل بطاقة كهربائية بقدرة  380فولت

امللحقات
احصل عىل أفضل ما يقدمه جهاز الطالء لك ،وذلك باستخدام امللحقات املتخصصة اخلاصة بنا:
بدرجة تدفق عالية،

25D078

مقع بسعة  95ل ً
رتا +

25D091

خرطوم الشفط ،قفل مزدوج للاكمة

25D229

جهاز الطالء القوي ™ 500( Jetrollerبار)
وصلة بطول مرت واحد ألداء مهام الطالء القوية ( 500بار)
مجموعة أدوات املضخة واليت تتضمن املسدس واخلراطمي ( 227بار)

25D227

مجموعة األدوات اليت تمشل املسدس واخلرطوم 15+3 ،مرتXTR7 ،
 500( XHD 523+527بار)

25D228

مجموعة األدوات اليت تمشل املسدس واخلرطوم 45+3 ،مرت ،وصلة بطول 50
 XTR7بدرجة تدفق عالية 500( XHD 523+527 ،بار)

17U148

17V677

مسدس من طراز  500( XHD 523+527 ،XTR7بار)

17V188

مس،

خرطوم الشفط املجهز باكمة

تستند مجيع البيانات املكتوبة واملرئية الواردة يف هذه الوثيقة إىل أحدث املعلومات املنتجات املتاحة يف وقت النرش .حتتفظ رشكة جراكو باحلق يف إجراء تغيريات يف أي وقت دون إشعار مسبق.

شركة جراكو حاصلة على شهادة الجودة العالمية 9001

ُ .ISOتستخدم جميع األسماء أو العالمات التجارية األخرى ألغراض تحديد الهوية وهي عالمات تجارية تخص مالكيها.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
فتاهلا مقر • +32 (89) 770 700 :رقم الفاكسhttp://www.graco.com • +32 (89) 770 777 :

يخضع المنتج لبراءات االختراع الصادرة والمعلقة ،راجع graco.com/us/en/patents
حقوق النشر والطبع © لعام  2018محفوظة لشركة ( Graco BVBA 300758ARنسخة معدلة ب) 04/18

طبع في أوروبا.

