
(R)     GRACO GMax  7900
zariadenie pre airless striekanie

s benzín-mechanickým pohonom 4 kW

Popis

Zariadenia GRACO s benzín-mechanickým hnacím agregátom 
kombinujú vysokú produktivitu a životnos• s vynikajúcou mobilitou a 
nezávislos•ou na prívode energie. Konštrukcia hnacieho agregátu 
umožòuje prenos až 90 % energie benzínového motora na materiálové 
èerpadlo, konštrukcia automatickej spojky zaruèuje jeho plynulý a hladký 
chod.
Zariadenie GMax 7900 je navrhnuté ako výkonnejšia alternatíva (cca o 
40%)systému GM 5900, ktorá umožòuje súèasne strieka• až štyrmi 
striekacími pišto¾ami pri výstavbe a údržbe ve¾kých obytných, 
komerèných a priemyselných objektov. Je vhodné pre nanášanie 
všetkých stavebných farieb a materiálov pre povrchovú úpravu v 
stavebníctve, vrátane tmelov.
Celé zariadenie je umiestnené na dvojkolesovom podvozku, má 
kompaktnú konštrukciu. Vyrába sa v dvoch základných modifikáciách, a 
to Hi-Boy a Lo-Boy. 

Technické parametre

pohon .................................................................benzínový štvotatktný motor HONDA 5,5 hp (4 kW ), ruèný spúš•aè
objem palivovej nádrže .......................................3,6 l
maximálny prevádzkový tlak ...............................210 barov
maximálny objemový výkon ............................... 7,9 l/min (1 x 0.046, 2 x 0.033, 3 x 0.026, 4 x 0.022 )
maximálna dåžka hadíc .......................................91,4 m
rozmery VxDxŠ Hi-Boy model.............................1041x965x559 mm
váha Hi-Boy model .............................................79,4 kg
servisný manuál (obsluha/údržba)...................... 308-867/308-870

Zloženie základnej súpravy

-  dvojèinné piestové èerpadlo s benzín-mechanickým hnacím agregátom
-  pružná nasávacia hadica (len pre model Lo-Boy )
-  výstupný vysokotlaký materiálový filter s drenážnym ventilom
-  dvojkolesový podvozok

Zloženie kompletnej súpravy

-  základná súprava
-  materiálová hadica BlueMax 3/8"-15 m 227 barov
-  striekacia pišto¾ CONTRACTOR s tryskou SwitchTip 517 a držiakom  trysky RAC 5

Modely

232-630    Základný model Hi-Boy pod¾a popisu
232-631   Kompletný systém model Hi-Boy pod¾a popisu
232-632    Základný model Lo-Boy pod¾a popisu
232-633    Kompletný systém model Lo-Boy pod¾a popisu

Príslušenstvo, náhradné diely a doplnky 

240-916    Opravná sada tesnení pre èerpadlo
243-285    Striekacia pišto¾ CONTRACTOR FTx kompletná, s držiakom trysky RAC 5 a otoènou tryskou 515 SwitchTip
243-282    Striekacia pišto¾ CONTRACTOR kompletná, s držiakom trysky RAC 5 a otoènou tryskou 517 SwitchTip

 243-161   Držiak trysky 7/8“ RAC pre trysky SwitchTip 286-xxx a 221-xxx,umožòuje rýchle a pohodlné èistenie trysiek
286-xxx    Otoèné trysky Reverse-A-Clean (RAC) 5 SwitchTip

 221-xxx    Reverzaèné RAC IV SwitchTip trysky s priemerom od 0,279 do 0,787 mm, šírkou lúèa  od 50 do 550 mm
224-457    Otoèný kåb 1/4" do 210 barov pre pripojenie hadice k pištoli u¾ahèuje manipuláciu s pišto¾ou a zvyšuje 
                 komfort práce, pre pištole SILVER Plus, FLEX Plus a CONTRACTOR
240-797    Materiálová hadica BlueMax 3/8"-15m 227 barov sa vyznaèuje mimoriadnou pružnos•ou, možnos• 
                 dodávky s ¾ubovo¾nými koncovkami pod¾a objednávky
240-794    Materiálová hadica BlueMax 1/4"-15 m, 227barov
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