Nepostradatelný nástroj
pro profesionální malování

HLAVNÍ VÝHODY
• Ideální pro malování při renovacích i pro novostavby
• Díky systému rychlé výměny čerpadla ProXChange™ můžete dokončit každou práci, každý den
• Kompaktní, lehká konstrukce a snadné použití

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

™

Nepostradatelný nástroj

pro profesionální malování
Řada airless stříkacích zařízení
GX™ společnosti Graco umožňuje
profesionálům dosáhnout na výhody
AIRLESS aplikace barev:

Neměli jste ještě možnost poznat výhody airless aplikace barev napřímo? Pak máte příležitost
to změnit!

➤	RYCHLOST

Pokud jste kdy měli jakékoli výhrady ohledně přechodu od štětce a válečku k zařízení airless,
nyní vám rozhodování usnadníme. Díky inovační konstrukci Vám zařízení z řady Graco GX™
umožní udělat první krok k stříkacím zařízením Airless s vynaložením jen omezené investice.

A EFEKTIVITA:
práci zvládnete rychleji

➤	ROVNOMĚRNÁ

APLIKACE:
nanesete rovnoměrnou vrstvu
barvy na každý povrch

➤	LEPŠÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
na povrchu nezůstanou žádné
stopy jako od válečku nebo štětce

➤	SNADNÁ

OBSLUHA:
stříkací zařízení můžete mít všude
s sebou

„Skutečná Airless technologie pro profesionály ještče nikdy nebyla tak cenovče dostupná.“

Používáte pro práci Airless zařízení? Tak již víte, že můžete svoji práci dokončit rychleji a s lepším
výsledkem... A my Vám MŮŽEME říci, že s řadou Graco GX™ nyní budete moci tyto výhody přenést
na ještě větší množství prací!
Proč využívat Airless aplikaci pouze pro práce v exteriéru či pro větší komerční projekty?
Proč nevyužít Airless i pro renovační práce v interiéru? Začněte nyní se zařízeními k Airless
aplikacím barev GX™, která jsou:
- stále ještě profesionální zařízení, s jakým jste zvyklí pracovat, ale v kompaktnější verzi,
která se snadněji přenáší
- navržena tak, že nabízí své výhody za cenu, která tu ještě nebyla
- ideální ke stříkání druhé barvy a ke zvýšení produktivity u menších pracovišť
Pístové čerpadlo ProX™
- Pístové čerpadlo s mimořádnou odolností a dlouhou životností
- Exkluzivní, namazaná stírací podložka zajišťuje bezúdržbový provoz po celou
dobu životnosti
- Modulární součásti čerpadla pro snadnou údržbu

Pružné průhledné
trubice
Snadno se používají
a čistí. Stříkejte
barvy na bázi vody či
rozpouštědel přímo
z nádob o objemu
1 až 30 litrů.

Extrémní přenosnost
Stříkací zařízení můžete snadno
nosit s sebou

Praktická nádobka na
odkapávající materiál
Eliminuje riziko
odkapávání barvy.

Profesionální pistole SG3™
s tryskou RAC X™, hadicí 15 m.

Konstrukce využívající přímé ponoření
Čerpá barvu přímo
z nádob s barvou.

Gravitační zásobník (5,7 l) –
lze sejmout bez použití
nástrojů
- Ideální pro malá množství
materiálu
- Součástí je i víčko, které
umožňuje přenášení bez rozlévání

Změňte své zařízení GX
na optimální zařízení
na renovace nátěrů

JetRoller™
Rozšiřte své stříkací zařízení
Použijte svůj oblíbený váleček a spojte
natírání válečkem a stříkání do jediné
operace. Rozšiřte možnosti stříkacího
zařízení doplňkem JetRoller a zkraťe
tak dobu aplikace spojením válečkování
a stříkání do jediné operace.

Profesionální pistole FTx™-E
s tryskou RAC X™ a hadicí 7,5 m.

Výhody:
➤ Využívá běžně dostupné válečky
o šířce 18 nebo 25 cm
➤ Velké práce dokončíte za polovinu

doby, kterou byste potřebovali pro
tradiční postupy
➤ Redukce postranních přestřiků
➤ Usnadňuje dosah do vzdálenějších

míst

Nastavitelný tlak

PushPrime™

Manometr

Umožňuje stříkat nebo
nanášet válečkem široké
spektrum nátěrů.

Zajišťuje vždy rychlé plnění –
v případě problémů při plnění
uvolňuje zapříčené zpětné ventily
na vstupu.

Profesionální manometr
plněný olejem.

➤ Nemusíte na nic vylézat,

máte k dispozici kontinuální
dosah nahoru i dolů
Sada zahrnuje lehký demontovatelný
rám válečku, nástavec 50 cm, ventil
CleanShot™ Shut-Off™, pistoli Inline™,
trysku a držák trysek.

Systém výměny čerpadla ProXChange™
Systém snadné a rychlé opravy čerpadla
Ve čtyřech jednoduchých krocích můžete vyjmout a vyměnit patronu čerpadla:
➤ Pro vyjmutí čerpadla nepotřebujete žádné nástroje
➤ Pro vyjmutí čerpadla stačí zdvihnout dvířka

! TIP
Náhradní čerpadlo
Vyhněte se prostojům
a mějte při ruce
náhradní čerpadlo!

Posuňte a zdvihnutím otevřete
přístupová dvířka

Vyjměte samostatné čerpadlo

K uvolnění čerpadla
a vyjmutí patrony použijte
šestihranný klíč

Nainstalujte novou patronu
a náhradní čerpadlo

Nepostradatelný nástroj
pro profesionální malování
Technické údaje
Všechna zařízení se expedují kompletní a připravená ke stříkání:

GX™ FF

GX™ 21

Šňůra CEE VDO / 17G184
Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222
207 barů
0,019"
1,5 / (0,38)
Stojan s gravitačním zásobníkem
Gravitační zásobník 5,7 l, odolný vůči rozpouštědlům
Není
3/16" x 7,5 m BlueMax™ II
FTx™-E / RAC X™ / FFA210
100 mesh
2prstá

Šňůra CEE VDO / 17G183
Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
207 barů
0,021"
1,8 / (0,47)
Stojan DI
Bílý, odolný vůči rozpouštědlům
40 mesh
1/4" x 15 m Duraflex™
SG3™ / RAC X™ / PAA515
60 mesh
4prstá

Název modelu:
Objednací čísla: verze pro Evropu (230 V)
verze Multicord (230 V)
Max. pracovní tlak v barech
Max. velikost trysky - 1 pistole
Max. proudění kapaliny - l/min. / (g/min.)
Konstrukce rámu
Sací systém
Čerpadlový filtr InstaClean™
Hadice
Pistole / Držák trysek / Tryska
Filtr pistole
Styl pistole

Příslušenství
Využijte všech možnosti zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím:
Pistole
17J261 Pistole FTx™-E, 2prstá, s tryskou RAC X™ 210
17J910 Pistole SG3™, 4prstá, s tryskou RAC X™ 515
Filtry

Systém JetRoller™
s pistolí Inline 		
24V490 Váleček 18 cm
24V491 Váleček 25 cm
™

Pistolový filtr (pro pistoli GX™ FF - FTx™-E)

257129
287032
287033
257130

Sada ProXChange™ pro čerpadla - blistr
24Y472 Blistr, určeno pro všechna zařízení GX

30 mesh, šedý
60 mesh, černý
100 mesh, modrý
200 mesh, červený

bez pistole Inline™

24V492 Váleček 18 cm
24V493 Váleček 25 cm

Prodloužená pistole CleanShot™ RAC X™
287026 90 cm
287027 180 cm

Pistolový filtr (pro pistoli GX™ 21 - SG3™)

218131 50 mesh, modrý
218133 100 mesh, oranžový
256975 150 mesh, červený
Materiálový filtr InstaClean™

257094 40 mesh, inline filtr
hadice
214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)
Trysky a držáky
FFAXXX Zelená tryska RAC X™ na velmi kvalitní rozprášení
PAAXXX Modrá tryska RAC X™ na airless profesionální práce
WA12XX Široká tryska RAC X™ Wide RAC™ na velké plochy
246215 Držák trysek RAC X™
Ostatní
17J444 Popruh pro přenášení
17H170 Gravitační zásobník, 5,7 l (pouze GX™ FF )
253574 Pump Armor™, 1 l, čisticí kapalina

Válečky s pistolí InLine™
6880095 Exteriérový, 30 cm pevný
098084 Exteriérový, 90-180 cm teleskopický
098085 Exteriérový, 45-90 cm teleskopický
245397 Interiérový, 50 cm pevný
Prodlužovací nástavce RAC X™
287019 25 cm
287021 50 cm
287020 40 cm
287022 75 cm
232123 Prodloužení 1 m pro velké zatížení
Pružná koncová hadice (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, schuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.
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