GMAX II IronMan
™

O topo de gama dos pulverizadores Airless a gasolina

TRABALHE DE FORMA MAIS INTELIGENTE GRAÇAS ÀS ÚLTIMAS INOVAÇÕES
•	Equipado com a nova bomba de pistão Endurance™ Vortex MaxLife™ Extreme com ProConnect™ 2
•	Concebido e construído para suportar as condições mais rigorosas e mais exigentes:
Vortex MaxLife™ Extreme, pneus à prova de furos e filtro de entrada à prova de esmagamento
•	Monitorize facilmente o desempenho do seu investimento – o visor LED é luminoso e fácil de ler.

Heavy Duty Applications
GMAX ™ II 5900 IRONMAN - GMAX ™ II 7900
GMAX ™ II 7900 HD IRONMAN

IRONMAN

GMAX II IronMan
™

O topo de gama dos pulverizadores Airless a gasolina
Os pulverizadores da série IronMan
incluem igualmente todas as
características da série Standard:
-	SmartControl™ 3.0
-	Precision Advantage Drive
-	Motor Honda®
-	Filtro da bomba Easy-Out
-	Válvula primária para trabalhos pesados
-	Design robusto e duradouro do carro
-	NOVA pistola Contractor PC™

Visor LED
Mostra a pressão,
a contagem dos litros
e o diagnóstico

Nova bomba de pistão Endurance Vortex MaxLife™ Extreme
PATENTE PENDENTE
A tecnologia inovadora de eixo rotativo
vortex mantém a pulverização:
-	Passagens sobredimensionadas para um
fluxo de alta velocidade destinado a rodar
o eixo para um desgaste uniforme
-	6 vezes mais litros vaporizados entre novas
embalagens. O eixo Extreme aumenta para
o triplo a vida útil do eixo da bomba
-	O composto resistente a abrasões exclusivo
da Graco oferece a superfície de desgaste
mais duradoura
-	Substitua a bomba em minutos com o novo
sistema de reparação do cartucho QuikPak™

QuikPak™

PATENTE PENDENTE

Instalação sempre correta dos cartuchos
modulares previamente oleados

Pneus à prova de furos

Filtro de entrada
à prova de esmagamento

A cabaram-se os furos provocados
por pregos, parafusos ou quaisquer
outros objetos afiados

Suporta fortes impactos para
manter a filtragem e o fluxo

Especificações técnicas
Referências:
Tamanho máx. do bico: 1 pistola
Fluxo máx. - l/min. (gpm)
Pressão Máxima - bar (PSI)
Deslocamento do motor - cm³
Bomba
Vortex ProConnect™ 2
Eixo do pistão
Cilindro
MaxFlo 2
Pistola
Bicos
Mangueira
Mangueira de chicote
Peso - kg (lbs)

5900

GMAX II IronMan
7900 (7900 HD)

17E833
0,043"
6,0 (1,6)
227 (3300)
200
Tinta
✓
MaxLife Extreme
MaxLife
✓
Contractor PC
517 (427, 531)
1/4" x 15 m
–
64 (139)

17E838 (17E843)
0,047"
8,3 (2,2)
227 (3300)
200
Tinta (Textura HD)
✓
MaxLife Extreme
MaxLife
– / (✓)
Contractor PC (Textura azul HD)
517 (427, 531)
1/4" x 15 m (3/8" x 15 m)
(1/4" x 0,9 m)
67 (146)

Acessórios

Tire o máximo rendimento do seu equipamento, utilizando os nossos acessórios profissionais:
Para mais acessórios, consulte o folheto
da 300718 GMAX II ProContractor

Pistolas
17E043
289605
245820

Pistola Contractor PC™ Airless,
RAC X 517
Pistola azul TexSpray™ com proteção
RAC X e bico RAC X 531
Pistola para massas de 4 dedos
Inline™, 280 bar

Conjuntos Pistola/Bico/Mangueira
17Y051
Pistola Contractor PC, mangueira de
1/4" X 15 m, chicote de 3/16" x 0,9 m,
RAC X 517
289611
Pistola azul TexSpray, mangueira de
3/8" X 15 m, chicote de 1/4" x 0,9 m,
bico RAC X 531/427, 276 bar
289585
Pistola para massas de 4 dedos Inline,
mangueira de 1/2" x 15 m, chicote
de 3/8" x 3,6 m, bico RAC X 643 +
WA 1239, 280 bar

Bombas IronMan Vortex MaxLife™ Extreme
17H826
GMAX II 5900
17H827
GMAX II 7900
17H837
GMAX II 7900 HD

Para mais informações relativas
a outros pulverizadores GMAX II:

Série GMAX II ProContactor: Folheto da série 300719
GMAX II IronMan: Folheto 300769

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis sobre os produtos no momento da publicação. A Graco reserva-se o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem aviso prévio.
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