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Heavy Duty Applications

Vysokotlaké stříkací zařízení airless s benzínovým pohonem,  
integrovaným navijákem hadic pro barvy a stěrky

GMAX™  II ProConnect™ Optimum

•  Integrovaný naviják s hadicí. Začínejte s prací dříve a rychleji ji dokončete.  
Zbavte se obtížné manipulace s hadicí.

•  Digitální systém elektronického řízení SmartControl™ sleduje proces stříkání: 
Za všech okolností konstantní tlak a kvalitní rozprášení bez změny šířky paprsku.

•  Vysoký výkon a zároveň kompaktní design umožňují produktivní práci středních  
až velkých rozsahů na komerčních a průmyslových objektech.

HLAVNÍ VÝHODY ŘADY OPTIMUM



Vítejte ve světě nových airless vysokotlakých 
benzínových stříkacích zařízení: GMAX II 
ProConnect™ OPTIMUM.
Společnost Graco znovu inovovala
nejžádanější benzínová stříkací zařízení 
nejvyšší kvality a doplnila je o řadu nových
funkcí, z nichž některé doporučili sami 
uživatelé z celého světa.

VŽDY OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ

Stříkací zařízení GMAX™ 5900 HD a 7900 HD jsou 
odpovědí na požadavky aplikačních firem, které vyžadují 
výkonné zařízení pro trvalý provoz a nezávislost na 
elektrické energii.
Díky dostatečně výkonným motorům Honda o objemu 
160 nebo 200 cm3 lze snadno stříkat i většinu hustých 
materiálů a celou řadu základních a vrchních barev.
Při použití s gravitačním zásobníkem nebo sací sadou 
pro podávání z velkoobjemových kontejnerů můžete 
pracovat déle bez nutnosti častého doplňování – vhodné 
při zpracování větších množství hmot.
Řadu uzavírá GMAX™ II 3900 (120 cm3), dokonalé stříkací 
zařízení pro profesionální malířské a natěračské firmy, 
mající zakázky menších až středních rozsahů na stavbách 
nových obytných domů, výrobě a renovacích ocelových 
a betonových konstrukcích apod.

Vysokotlaké stříkací zařízení airless s benzínovým pohonem
GMAX™ II ProConnect™ Optimum

Systém SmartControl zajišťuje v celém rozsahu od 30 
do 230 bar konzistentní stříkací paprsek bez tlakových 
poklesů(kvalitní nástřik bez pulzací).
Kompletní včetně digitálního displeje se zobrazením 
údajů o aktuálním tlaku, počítadlem množství 
vystříkaných litrů barvy za jednu práci a za celou dobu 
používání a autodiagnostikou (systém ochranných 
a chybových hlášení).

Stříkací zařízení GMAX II Proconnect Optimum je zařízení ideální pro řadu
aplikací v obytných, komerčních i průmyslových objektech.
Modely 5900 HD a 7900 HD svým výkonem umožňují pracovat s většinou trysek 
běžných velikostí a snadno stříkají I těžší materiály.
Zařízení GMAX II ProConnect Optimum je vhodné pro zpracování základových, 
malířských a fasádních materiálů, vodouředitelných a rozpouštědlových barev 
a laků. Verze HD jsou navíc vhodné pro většinu antikorozních a protipožárních 
barev, stěrkových a bitumenozních materiálů.

Materiály a aplikace

Speciálně navržený ponorný sací ventil
Sací ventil je umístěný úplně dole na vstupu do čerpadla, aby jej 
bylo možné ponořit do nádoby se stříkanou hmotou.  
Velká sací koule umožňuje maximální průchod kapaliny a efektivní 
nasávání hustých a těžkých hmot. 
(pouze na modelech 5900 HD a 7900 HD)

Integrovaný box pro nářadí
Praktický prostor pro  
ukládání nářadí, trysek,  
filtrů a příslušenství, jako je 
například druhá pistole.

Endurance™ 
Pístové čerpadlo

Jedinečný design čerpadla  
s velkými neškrcenými průchody,  

které zajišťují minimální poklesy tlaku.
Pístní tyč s povrchovou úpravou Chromex™  

s dlouhou životností, tvrzený válec SST  
(3900/5900 HD) a speciální sady těsnění V-Max Blue™. 

Výrazně prodloužený servisní interval
díky speciální povrchové úpravě válce 

MaxLife, který je použitý v modelu 
GMAX 7900 HD. 



Všechna stříkací zařízení GMAX II ProConnect OPTIMUM jsou standardně 
vybavena SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO HLÍDÁNÍ MNOŽSTVÍ BARVY 
- WATCHDOG, který zařízení automaticky vypne při vyprázdnění nádoby 
s barvou. Zabrání se tím možnému rychlému opotřebení těsnících segmentů 
a prodlouží životnost čerpadla.

WatchDog™ - Hlídací pes

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

! RADA
 
PRÁCI VŽDY zAčÍNEJTE  
S NÍzkýM TLAkEM MATERIÁLU. 

Tlak pomalu zvyšujte, ale pouze na úroveň minimálního 
tlaku vyžadovaného k úspěšné aplikaci. Příliš vysoký tlak 
již nemá vliv na kvalitu nástřiku (pouze zvyšujete průtočné 
množství stříkaného materiálu). Zvyšujete opotřebení 
těsnících segmentů a pevných smáčených dílů včetně 
možnosti nadměrné agregace nečistot a plniv.

Při použití s gravitačním zásobníkem nebo sací sadou 
pro podávání s velkoobjemových kontejnerů můžete 
pracovat déle bez nutnosti častého doplňování. Materiál 
lze ponechat v zásobníku i přes noc nebo transportu.
Ušetříte energii, čas a peníze.

zVYŠTE VýkON SVÉHO zAŘÍzENÍ PŘI STŘÍkÁNÍ

ProConnect™

Unikátní systém rychlého  
odpojení podávacího čerpadla  

během několika sekund!
- bez jakéhokoli nářadí

- přímo na zakázce
- jednoduše a rychle

Motor Honda®
Kompaktní, lehký a spolehlivý motor  

s velmi snadným startováním.  
Dodáván s kontrolkou oleje pro zjištění  
stavu provozní náplně při startu motoru  

s možností doplnění, aby byly vždy  
zajištěny optimální provozní podmínky.

Naviják s hadicí
Není nutné vysvětlovat jeho výhody. 
Během několika sekund můžete navinout 
a rozvinout minimálně 45 m hadice. Získáte tak 
minimálně 90m rozsah pro nezávislé stříkání, 
aniž byste museli zařízení převážet. 
Snadné pro transport, výhodné pro skladování.
Pojme: 90 m (1/4 ") / 60 m (3/8 ").

Pevný dvoukolový podvozek navržený pro velké zatížení
Díky prověřené konstrukci vozíku a koleček lze stříkací 
zařízení snadno převážet i v těžším terénu na stavbách.

Technologie MaxLife™

Exkluzivní technologie povrchové úpravy pístní tyče a válce. 
Mnohonásobná životnost. Výrazně snižuje náklady na údržbu.



GMAX II ProConnect Optimum

PŘIPRAVENÉ K ZAHÁJENÍ PRÁCE

Zařízení GMAX II ProConnect™ Optimum se dodává kompletní 
a připravené pro stříkání, obsahuje naviják s hadicí, digitální 
systém SmartControl™, systém WatchDog™, počítadlo množství 
vystříkaných litrů barvy, diagnostiku chyb, systém ProConnect, 
čerpadlo Endurance™, box na nářadí, filtr EasyOut™, pistoli, držák 
trysek RAC X™ a trysku RAC X™, hadici BlueMax™ II a kapaliny TSL™ 
a Pump Armor™.
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Pistole
262114  Airless pistole Contractor™, držák trysek RAC X™, bez trysky
289605  Modrá pistole TexSpray™ s držákem RAC X a tryskou 

RAC X 531
245820   Pistole Spack Inline™, 4prstá pro stěrky a bitumeny, 280 barů

Trysky, držáky
PAAXXX  Modrá tryska RAC X na barvu
HDAXXX  Hnědá tryska RAC X na stěrky a těžké materiály
WRXXXX  Široká tryska RAC X pro velké plochy, 120° úhel
246215  Držák trysek RAC X

Prodlužovací nástavce trysek RAC X
287019  25 cm  287020     40 cm
287021  50 cm  287022     75 cm

Pistole s prodloužením,  
úhlovou hlavou a uzavíracím CleanShot™ ventilem RAC X
287026  90 cm   287027     180 cm

Válečky pro exteriér (komplet)
6880095  30 cm, pevný
098084  90–180 cm, teleskopický
098085  45–90 cm, teleskopický

Hadice (230 barů)
240794  1/4 " x 15 m 240797     3/8 " x 15 m
223771  1/4 " x 30 m 241275     3/8 " x 30 m
241272  1/4 " x 20 m 

Pružné koncové hadice (230 barů)
238358  3/16 " x 0,9 m
238959  3/16 " x 1,4 m
238359  3/16 " x 1,8 m

Zvyšte kvalitu nástřiku

Váš Graco distributor:

GMAX™ II ProConnect™ Optimum 
Příslušenství

Objednací číslo:
Max. velikost trysky: 1 pistole
 2 pistole
Průtok – l/min. (g/min.)
Max. tlak v barech (PSI)
Max. délka hadice
Hmotnost – kg (lb)
Obsah motoru Honda®:
Hadice BlueMax II:
Pistole:
Držák a tryska RAC X:
Pístní tyč:
Válec:

Využívejte maximálně možností svého profesionálního stříkacího zařízení

GMAX II 3900
ProConnect Optimum 

258731
0,035 "
0,023 "

4,7 (1,25)
230 (3300) 

45 m
50 (109)
120 cm3

1/4 " x 15 m 
Contractor, 2prstá

LTX517
Chromex

Tvrzená SST

GMAX II 5900 HD
ProConnect Optimum 

258734
0,043 "
0,029 "

6,0 (1,6)
230 (3300) 

60 m
64 (139)
160 cm3

3/8 " x 30 m 
Modrá texture

LTX 531/427
Chromex

Tvrzená SST

GMAX II 7900 HD
ProConnect Optimum 

258735
0,047 "
0,035 "

8,3 (2,2)
230 (3300) 

75 m
67 (146)
200 cm3

3/8 " x 30 m 
Modrá texture

LTX 531/427
Chromex
MaxLife

Technické údaje

Sady pistole, trysky, hadice
288491 Pistole Contractor, hadice 1/4 " x 15 m, pružná koncová 

hadice 3/16 " x 0,9 m, tryska RAC X PAA621, 230 barů
289611   Modrá pistole TexSpray, hadice 3/8 " x 15 m, pružná koncová 

hadice 1/4 " x 0,9 m, tryska RAC X 531/427, 230 barů
289585 Pistole Spack Inline™, 4prstá pro stěrky a bitumeny, hadice 

1/2 " x 15 m, pružná koncová hadice 3/8 " x 3,6 m, tryska 
RAC X 643, 280 barů

Spojovací šroubení hadic
156971  1/4 " x 1/4 " 
157350  1/4 " x 3/8 "

Další příslušenství
287987  Sada 90l gravitačního zásobníku
289587  Navíječ pro pytlované směsi
24D415  Sada sací pro podávání s velkoobjemových kontejnerů – 

hadice 40 cm 2 " s stavebními spojkami 1 " – Din C.

Pistolové filtry Easy Out™

287032  Pistolové filtry Easy Out, 60 mesh x 1
287033  Pistolové filtry Easy Out, 100 mesh x 1
287034  Sada: 60 mesh x 1 + 100 mesh x 1

Filtry čerpadel Easy Out™

244071  30 mesh, šedý
244067  60 mesh, černý
244068  100 mesh, modrý
244069  200 mesh, červený

Provozní kapaliny
206994  TSL™, 0,25 l
253574  Konzervační kapalina pro čerpadla Pump Armor™, 1 l
245133  Konzervační kapalina pro čerpadla Pump Armor, 3,8 l


