
GH 200 - GH 230 - GH 300

Benzíno-hydraulický pohon
Stříkací zařízení airless pro produktivní práci a velké zakázky

GH

• Možnost rychlé záměny benzínového nebo elektrického pohonu bez použití nářadí

• Vysoce účinné, bezporuchové hydraulické čerpadlo

• Vylepšeno o systém rychlopřipojení barvové pumpy - ProConnect™ a nový typ povrchové úpravy pístní tyče a válce - MaxLife™

HLAVNÍ VÝHODY

Latex - Akrylát - Emulze – Vyrovnávací tmely - Protipožáry - Lehké plnicí hmoty - Stěrky

MATERIÁLY

Stříkací zařízení – produktivní práce, těžké aplikace
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ProConnect™ - systém spojení
barvové pumpy s hydraulickou
částí – poloha OTEVŘENO - 
bez čerpadla.

Prohlédněte si videoklip na:

www.pro-connect.eu

Nový typ průtokového vysokotlakého filtru
- Ručně dotažené těleso filtru, snadné vytažení filtrační vložky, rychlá kontrola a čištění
- Zbytky nečistot zůstávají uvnitř barevně rozlišených filtrů dle jemnosti
- Průtočný princip pro optimální využití celého povrchu filtru

Hydraulický motor s vysokou
účinností
- Konstrukce umožňující rychlou změnu

chodu pístu v úvratích zajišťující
rovnoměrný tlak v pistoli

- 100% utěsnění pomocí těsnicích kroužků
- Ochrana před zablokováním hydrauliky

prostřednictvím speciální konstrukce
hydraulického okruhu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pistole
243283 Pistole Silver Plus, 

2prstá spoušť, 
RAC X (517) + držák trysek

246240 Pistole Silver Plus, 
2prstá spoušť, 
RAC 5 (517) + držák trysek

246468 Pistole Silver Flex, 
2prstá spoušť, 
RAC X (517) + držák trysek

241705 Modrá pistole TexSpray,
4prstá spoušť, 
GHD (531) + držák trysek

Hlavní filtry – typ EasyOut™

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

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

Specifické komponenty
248946 Sada elektromotoru 3,0 HP,

220 V
288472 GH 200/230/300 

Nárazu odolný sací filtr
287541 Sací sada 110/200 litrů. 

Pro všechna stříkací zařízení
GMax™ II a GH

Trysky
286XXX Univerzální trysky RAC®5
LTXXXX Trysky s dlouhou životností

RAC X™

WRXXXX Tryska RAC X™ s extra
širokým paprskem

Držáky trysek
243161 Držák trysek RAC®5
246215 Držák trysek RAC®X 

Provozní kapaliny
206994 Mazivo pístu TSL™ 0,25 l
243103 Konzervační kapalina

pro čerpadla Armor™ 1 l
245133 Konzervační kapalina

pro čerpadla Armor™ 3,8 l
207428 Hydraulický olej, 1 l

GH
Benzíno-hydraulický pohon – Stříkací zařízení 

airless pro produktivní práci a velké zakázky

GH

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vysoce účinný 
chladicí systém
- Chladicí lamely na nádrži rychleji

odvádějí teplo
- Zvláště velká olejová nádrž
- Nepřetržité chlazení zajišťované

„turboventilátorem“

Propracovaná konstrukce podvozku
- Kompaktní konstrukce, snadná manipulace

a přeprava přední a zadní držadla pro nakládání
a přemisťování po pracovišti

- Pochromovaný a svařovaný rám s dlouhou
životností v náročných podmínkách

- Výsuvné držadlo pro rychlé a komfortní uložení
hadic

GH 300

253968

0,057"

0,039"

11,3 l/min.

230 barů (3300 PSI)

88 kg

90 m

6,6 kW 

270 cm3

6,0 l

313 g/kWh

Silver Plus

LTX517

3/8" x 15 m

1/4" x 0,90 m

✔

✔
ProConnect™ - systém spojení
barvové pumpy s hydraulickou
částí – poloha OTEVŘENO.

GH 230

253965

0,053"

0,039"

8,9 l/min.

230 barů (3300 PSI)

76 kg

75 m

4,8 kW

196 cm3

3,6 l

313 g/kWh 

Silver Plus

LTX517

3/8" x 15 m

1/4" x 0,90 m

Objednací číslo

Max. velikost trysky  - s elektromotorem

- s benzínovým motorem

Max. průtok

Max. tlak

Hmotnost

Max. délka hadic

Výkon motoru Honda®GX

Obsah motoru Honda®

Objem palivové nádrže

Spotřeba paliva

Zahrnuje

Pistole

Tryska a držák trysek

Hadice BlueMax™ II

Pružný koncový bič

Kryt motoru z ABS
- Nový typ ochranného krytu řemene, mimořádně lehký,

odolný vůči mechanickému poškození, prasknutí a korozi
- Snadné čištění

Kola s pláštěm a duší
- Velká kola uzpůsobená i pro nerovný terén
- Duše umožňuje snadný servis

Rychlovýměnný systém pohonu: nikdy neztratíte zakázku ani nebudete muset zařízení odstavit kvůli potížím s energií.✔

GH 200

255095

0,047"

0,039"

8,1 l/min.

230 barů (3300 PSI)

73 kg

60 m

4,1 kW

163 cm3

3,6 l

313 g/kWh

Modrá TexSpray™

RACX531 a RACX427

3/8" x 15 m

1/4" x 0,90 m
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Mechanicky odolný nový typ sacího filtru

- Delší: větší filtrační plocha

- Uložení filtru uvnitř sací trubky: 

odolné vůči skutečným provozním

podmínkám

- Miskovitý tvar sacího konce: 

umožňuje sání materiálu až ze dna

nádoby

Povrchová úprava - Technologie MaxLife™

Exkluzivní technologie povrchové 

úpravy pístní tyče a válce výrazně

prodlužuje životnost.

✔

✔

✔
ProConnect™ - systém spojení
barvové pumpy s hydraulickou
částí – poloha ZAVŘENO.


