Vajalik värvimisvahend
professionaalidele

PROFESSIONAALSED EELISED
• Ideaalne värvimiseks renoveerimis- ja uue maja ehitustöödel
• Tänu kiirele pumbavahetussüsteemile ProXChange™ saavad kõik tööd lõpetatud, iga päev
• Kompaktne, kerge ja lihtne kasutada

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

™

Vajalik värvimisvahend

professionaalidele
Õhuvabade pihustite GX™-sarjaga
võimaldab Graco professionaalidel
ära kasutada ÕHUVABA värvimise
eeliseid:

Võib-olla ei ole teil veel olnud võimalust kogeda õhuvaba pihustamise eeliseid?
Siin on teie võimalus!

➤	KIIRUS

Kui olete kunagi kaalutlenud, kas vahetada pintsel ja rull õhuvabade seadmete vastu, siis nüüd
oleme otsustamise hõlpsamaks teinud! Graco GX™-sarja uudne konstruktsioon võimaldab teil
piiratud summa eest õhuvabade pihustusseadmete maailma astuda.

JA TÕHUSUS:
lõpeta oma tööd kiiremini

➤	ÜHTLANE

PEALEKANDMINE:
kandke ühtlane värvikiht
erinevat tüüpi pindadele

➤	PAREM

VIIMISTLUS:
ei jäta jooni nagu rull või pintsel

➤	LIHTNE

KÄSITSEDA:
võtke pihusti kaasa ükskõik kuhu

„Tõeline õhuvaba profiseade ei ole kunagi olnud nii soodne.”

Kas juba värvite õhuvaba seadmega? Siis te juba teate, et saate töö kiiremini valmis ja parema
viimistlustulemuse ... Mida me teile öelda SAAME, on see, et Graco GX™-sarjaga saate need eelised
üle kanda ka teistele töödele!
Miks jääda õhuvaba värvimise juurde vaid välistöödel ja suuremate ärihoonete juures?
Miks mitte kasutada õhuvaba tehnoloogiat ka siserenoveerimistöödel? Alustage nüüd GX™
õhuvabade värvipihustitega, mis on:
- ikka samad profiseadmed, millega olete harjunud töötama, kuid kompaktsemad ja hõlpsamad
kaasas kanda
- konstrueeritud nii, et saate kasutada nende eeliseid kõigi aegade väikseima investeeringu
tulemusena
- ideaalsed teise värvikihi pihustamiseks ja väikestele objektidel tootlikkuse tõstmiseks
ProX™ võimas kolbpump
- Äärmiselt vastupidav ja pika tööajaga kolbpump
- Eksklusiivne, püsimäärdega liugklots tagab hooldusvaba töö
- Pumba moodulkomponendid tagavad hõlpsa hoolduse

Painduv
läbipaistev toru
Lihtne kasutada ja
puhastada. Pihustage
vee- või lahustipõhiseid
värve otse mahutist
1-30 liitrit.

Ülimugav kaasas kanda

Mugav tilgakogur

Pihustiga on kerge ringi liikuda

Kõrvaldab värvi
tilkumisohu.

Profipüstol SG3™
düüsiga RAC X™, 15 m voolik.

Konstrueeritud otse värvinõusse panemiseks
Imeb värvi otse värvinõust.

Kolu (5,7 liitrit) –
eemaldatav tööriistadeta
- Sobiv väikestele
materjalikogustele
- Kaas väldib kandmisel
mahaloksumist

Muutke oma GX-seade
remonttööde
optimaalsuse tagavaks
värvimisseadmeks

JetRoller™
Pikendage oma pihustit
Kasutage eelistatud rulli ja
ühendage rullimine ja pihustamine
ühte toimingusse. Pikendage oma
pihustit JetRolleriga pihustusrulliga
ja vähendage värvimisaega,
ühendades rullimise ja pihustamise.

Profipüstol FTx™-E
düüsiga RAC X™, 7,5 m voolik.

Eelised:
➤ Kasutatav laialt saadaolevate
18 või 25 cm rullikatetega
➤ Suured tööd valmivad poole lühema

Rõhuregulaator

PushPrime™

Manomeeter

Võimaldab pihustada või rullida
erinevat tüüpi värve.

Tagab alati kiire eeltäitmise –
täitmisprobleemide korral
avab sisselaske ummistunud
reguleerklapid.

Professionaalne õlimanomeeter.

ajaga kui traditsioonilisi meetodeid
kasutades
➤ Vähendab värvitolmu
➤ Väldib küünitamist kõrgematesse
kohtadesse
➤ Väldib ronimist ja pidevat üles-alla
upitamist
Komplektis on kerge lahtivõetav
rulliraam, 50 cm pikendusosa,
CleanShot™ Shut-Off™ klapp, püstol
Inline™, pihustusdüüs ja düüsihoidik.

Pumbavahetussüsteem ProXChange™
Lihtne ja kiire pumbaparandussüsteem
Pumbasisu saate eemaldada ja asendada neljas lihtsas etapis:
➤ Pumba eemaldamiseks ei ole vaja tööriistu
➤ Pumba eemaldamiseks tõstke lihtsalt luuk üles

! NÄPUNÄIDE
Varupump
Vältige aja
raiskuminekut
varupumpa
käepärast hoides!

Libistage ja tõstke
juurdepääsuluuk lahti

Eemaldage pumbaosa

Keerake pump sobiva
kuuskantvõtmega lahti
ja eemaldage sisu

Paigaldage uus sisu
ja pange pump tagasi

Vajalik värvimisvahend

professionaalidele
Tehnilised kirjeldused

Kõik seadmed saabuvad komplektsena ja on kohe kasutusvalmis

GX™ FF

GX™ 21

CEE VDO-juhe / 17G184
Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222
207 baari
0,019"
1,5 / (0,38)
Kolu tugi
5,7-liitrine kolu, lahustikindel
Puudub
3/16" x 7,5 m BlueMax™ II
FTx™-E / RAC X™ / FFA210
100 mesh
2-sõrme

CEE VDO-juhe / 17G183
Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
207 baari
0,021"
1,8 / (0,47)
DI tugi
Valge, lahustikindel
40 mesh
1/4" x 15 m Duraflex™
SG3™ / RAC X™ / PAA515
60 mesh
4-sõrme

Mudeli nimetus:
Detaili numbrid: EURO-versioonile (230 V)
Multicord-versioonile (230 V)
Max töörõhk - baarides
Düüsi max suurus - 1 püstol
Max vedelikutootlikkus - l/min (gallon/min)
Raami konstruktsioon
Imisüsteem
Pumbafilter InstaClean™
Voolik
Püstol / Düüsihoidik / Düüs
Püstoli filter
Püstoli tüüp

Lisatarvikud
Kasutage professionaalseid lisatarvikuid ja võtke oma seadmetest maksimum:
Püstolid
17J261
17J910

2-sõrme püstol FTx™-E, düüsiga RAC X™ 210
4-sõrme püstol SG3™, düüsiga RAC X™ 515

Filtrid

JetRoller™-süsteem
püstoliga Inline 		
24V490
18 cm rull
24V491
25 cm rull
™

Püstoli filter (püstolile GX™ FF - FTx™-E)

257129
287032
287033
257130

Pumbakomplekt ProXChange™ - mullpakend
24Y472
Mullpakendis, sobib kõigile GX-mudelitele

30 mesh, hall
60 mesh, must
100 mesh, sinine
200 mesh, punane

ilma püstolita Inline™

24V492
24V493

Püstoli pikendus CleanShot™ RAC X™
287026
90 cm
287027

18 cm rull
25 cm rull
180 cm

Püstoli filter (püstolile GX™ 21 - SG3™)

218131
218133
256975

50 mesh, must
100 mesh, sinine
150 mesh, punane

Materjalifilter InstaClean™

257094

40 mesh, vahefilter

Voolikud
214698
247340

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

Düüsid ja düüsihoidikud
FFAXXX
Roheline RAC X™ peenviimistlusdüüs
PAAXXX
Sinine RAC X™ professionaalne õhuvaba düüs
WA12XX
RAC X™ Wide RAC™, suurtele pindadele
246215
Düüsihoidik RAC X™
Muu
17J444
17H170
253574

Kanderihm
Kolu, 5,7 liitrit (ainult GX™ FF)
Pump Armor™, 1 liiter, puhastusvedelik

Rullid koos püstoliga InLine™
6880095
Välistöödeks, 30 cm fikseeritud
098084
Välistöödeks, 90-180 cm teleskoop
098085
Välistöödeks, 45-90 cm teleskoop
245397
Sisetöödeks, 50 cm fikseeritud
Püstoli pikendused RAC X™
287019
25 cm
287021
50 cm
287020
40 cm
287022
75 cm
232123
1 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse
Survevoolikud (230 baari)
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, kaitsekontakt
24W755
230 V, IEC320, multicord
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