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AQUAMAX

Kompletní řada profesionálních vysokotlakých čistících strojů Graco

VÝHODY ZAŘÍZENÍ AQUAMAX
• Nejvýkonnější motory Honda® a Briggs & Stratton pro nejnáročnější profesionální čištění:
přípravu povrchů, chemické ošetření, horizontální čištění atd.
• Rychlovýměnné trysky QuikDisconnect™ a sada pro dávkování chemikálií.
Velmi snadná výměna, použití v nejširším spektru aplikací.
• Pneumatiky s dušemi, držák pistole a hadice pro snadnou přepravu, manipulaci a skladování.

Professional Cleaning Applications
AQUAMAX ™ 2730 DD - AQUAMAX ™ 3030 DD - AQUAMAX ™ 3540 DD AQUAMAX ™ 4043 BD - AQUAMAX ™ 3540 GHW

AQUAMAX

™

Vysokotlaké čističe pro profesionály: extrémní spolehlivost a výkon

Tento prospekt Vám pomůže vybrat to
správné řešení pro vysokotlaké čištění.
Rychlovýměnné trysky
QuikDisconnect™
Maximalizujte čisticí výkon –
v tabulce vpravo vyberte
trysku, která nejlépe odpovídá
maximálnímu tlaku a průtoku
daného tlakového čističe. Díky funkci
QuikDisconnect je výměna trysek velmi snadná.

VYSOKOTLAKÉ ČISTÍCÍ STROJE
Kompaktní vysokotlaké čističe Graco s přímým
pohonem disponují dostatečným výkonem pro
většinou čistících a přípravných prací.
Vysokotlaké studenovodní čistící stroje Graco
s řemenovým pohonem představují špičková
zařízení navržená pro nejnáročnější čisticí práce.
Poskytují funkce vyžadované pro aplikace
s vysokým zatížením.
A pokud špínu neodstraní studená voda, najdete
v nabídce rovněž horkovodní tlakové čističe
AquaMax™ 3540 GHW.
Žádná práce není pro vysokotlaké čistící stroje
Graco nepřekonatelná!

Vysokotlaká pistole a hadice
Hadice 15 metrů x 3/8" s rychlospojkami,
otočným kloubem a omezovači ohybu.
Profesionální pistole s izolovanou spouští
přichází s izolací prodlužovacího nástavce
aplikátoru (u horkovodní varianty dvojité)

Zvolíte-li Graco, můžete si být jisti, že volíte
produkt nejvyšší kvality ...

Naftový hořák
- V hořáku lze spalovat naftu nebo kerosin
- Maximální výstupní teplota je 93 °C (zvýšení 65 °C)
- Účinný vypouštěcí okruh zabraňuje zamrznutí při nízkých teplotách
- Vysoce kvalitní palivový ﬁltr/ separátor vody zajišťuje přívod čistého paliva
(platí jen pro horkovodní verze)

Dvojřemenový pohon
Pro maximální odolnost a výkon
(jen AquaMax 4043 BD)
ELEKTRICKÝ STARTÉR

Hot Direct drive

Cold Belt Drive

Cold Direct Drive

Materiály a aplikace
Vysokotlaké čistící stroje Graco se používají pro nejnáročnější mycí práce
na komerčních budovách, mostech, vodárenských věžích, průmyslových
objektech,pro údržbu stavební, zemědělské, lesnické a silniční techniky.
Horkovodní vysokotlaký čistič AquaMax 3540 GHW je určen pro aplikace,
kde špínu dostatečně neodstraní studená voda. Horkou vodou lze účinně
odstraňovat mazivo, olej a další látky reagující na teplo.
Maximalizujte čisticí výkon – v tabulce na protější straně vyberte trysku,
která nejlépe odpovídá maximálnímu tlaku a průtoku daného tlakového čističe.

Masivní ocelový rám
Zesílený rám z práškově lakované oceli
s centrálním zdvihacím hákem.
Držák pistole a hadice pro snadnou
přepravu a skladování

Sada vstřikovače chemikálií
Sací trubka délky 120cm integrovaná do
studenovodních modelů s přímým pohonem,
u ostatních modelů dostupná jako doplňkový set

CO JE DOBRÉ VĚDĚT
ROTAČNÍ A OSCILAČNÍ TRYSKY
Rotační a oscilační trysky zvyšují čisticí výkon a zkracují
dobu čištění. Poskytují 0° bodový dopad stříkané vody
s 25° pokrytím. Rychlopřipojitelné trysky včetně ﬁltrů
jsou díky své konstrukci vhodné pro náročné aplikace,
dlouhou životnost a spolehlivost. Lze je použít na
dlažbu, příjezdové cesty, těžkou dopravní techniku,
práce v bahnitých oblastech, na odstraňování starých
nátěrů a na betonové
konstrukce.

0°

25°

Rotační tryska

0°

25°

Oscilační tryska

Spojka pro zahradní
hadice Gardena® apod
Pneumatiky s dušemi
snadné pojíždějí po náročném terénu, vysoká
odolnost pneu i v kamenitém a prašném terénu

! TIP
Tepelný uvolňovací ventil
chrání čerpadlo před přehřátím a zabraňuje
nadměrnému opotřebení těsnění

Čerpadlo
Tříválcové čerpadlo
s keramickými písty
s kontinuálně mazaným
těsněním pro nejvyšší výkon

Tabulka pro výběr trysky
0°
POPIS ČINNOSTI

Řezání

POUŽITÍ

TYPICKÉ PRÁCE

15°
Škrábání, odsekávání

25°

40°

CHEMIKÁLIE

Oplachování

Mytí

Chemikálie

Poskytuje soustředěný
Při použití ve 40° úhlu
proud, kterým lze hloubit funguje jako škrabka.
nebo řezat.

Nejběžnější tryska pro
obecné čisticí práce.

Široký stříkací
paprsek pro mytí nebo
oplachování velké
oblasti.

Nízkotlaká tryska pro
použití se vstřikovačem
detergentu.

Odstraňuje skvrny
z betonu a dalších
tvrdých povrchů.

Čistí špínu na vnějších
stěnách, dlažbě,
zahradním nábytku atd.

Pro mytí automobilů,
oken, hliníkového
obložení a dalších
citlivějších povrchů.

Aplikuje detergent,
rosí a oplachuje.

Odstraňuje barvu,
mazivo, plíseň a skvrny.

VSTŘIKOVAČ CHEMIKÁLIÍ
Sada vstřikovače chemikálií nasává chemickou složku
z nádoby a mísí ji s vysokotlakým vodním okruhem.
K aplikaci detergentu při rosení a oplachování
doporučujeme použít speciální (černou) nízkotlakou
trysku.

Příslušenství zařízení AQUAMAX™

Využívejte maximálně možností svého čistícího zařízení, používejte profesionální příslušenství Graco

Zvyšte kvalitu rozstřiku
Pistole
Profesionální pistole, 350 barů
16F029
S 90cm prodloužením a aplikačním ventilem
s odlehčenou rukojetí

Trysky
198012
198014
198013
VRTÁNÍ

Pískovací tryska
805313
pro 2730 DD
805316
pro 3030 DD a 3540 DD
805321
pro 4043 BD

Čistič horizontálních povrchů
116562
280 barů
Rotační tryska - 276 barů
Rotační tryska - 345 barů
Oscilační tryska - 345 barů
0°

15°

25°

40°

Šroubení - spojovací prvky
801009
Spojka 1/4" pro prodlužovací nástavce
801568
Spojka 3/8" OD(m) x 3/8" npt(f)
801569
Spojka 3/8" OD(f) x 3/8" npt(f)

SADA 4 TRYSEK
(0°-15°- 25°- 40°)

3,0

805535

805536

805537

805538

3,5

805539

805540

805541

805542

244769

4,0

805543

805544

805545

805546

800708

4,5

805547

805548

805549

805550

800709

5,0

805551

805552

805553

805554

800710

5,5

805555

805556

805557

805558

800711

Provozní kapaliny
246377
Čerpadlový olej, 1 litr.
Používejte jen pro tříválcová pístová čerpadla

244768

Prodlužovací nástavec, 276 barů
116564
Teleskopický - 5,5 m
Vysokotlaká hadice s nebarvícím pláštěm
244783
Pro 2730 DD, 3030 DD, 3540 DD, 4035 BD
a 4043 BD: hadice 15 m x 3/8" s rychlospojkami,
280 barů
Mokré pískování
244766
Sada, 280 barů: ﬁtinky, spojovací prvky,
svorky, adaptéry, kryt, těsnění a sestava hadice
(bez trysky)
800031
Nastavitelný ventil spořiče písku

AQUAMAX

Technické údaje

PŘIPRAVENO K ČIŠTĚNÍ
Všechny jednotky jsou dodávány s 15 m 3/8" vysokotlakou hadicí,
s pistolí pro velké zatížení s odlehčenou rukojetí, nástavcem*
a rychlospojkami QuikDisconnect™, 4 standardními barevnými
tryskami QuikDisconnect, tryskou RotoBlast, vsuvkou Gardena®
pro připojení k zahradní hadici, sadou vstřikovače chemikálií s 1,2m
trubkou, univerzálním trojválcovým čerpadlem s keramickým pístem,
tepelným uvolňovacím ventilem a elektrickým startérem
(jen u řemenového pohonu).
* Zařízení AquaMax 3540 GHW má dvojitou koncovku aplikační pistole.

Váš Graco distributor:

GRACO N.V. • Průmyslová stříkací a lakovací technika
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: (32) 89 770 700 • Fax: (32) 89 770 777
www.graco.com

AquaMax
2730 DD
Objednací čísla:
262318
Typ motoru
DD Honda®
Výkon motoru
200 cm3
Max. tlak v barech (PSI)
190 (2700)
Objem palivové nádrže - v litrech
3,6
Hmotnost - v kg (librách)
40 (85)
Profesionální pistole - cm (palce)
90 (36)
Trysky
Vrtání
3,0
0°
805535
15°
805536
25°
805537
40°
805538
Sada pro podávání

Chemikálií
805634
Tryska RotoBlast


AquaMax
3030 DD
262320
DD Honda®
270 cm3
210 (3000)
6,0
60 (130)
90 (36)
3,5
805539
805540
805541
805542

805634


AquaMax
3540 DD
262322
DD Honda®
390 cm3
245 (3500)
6,5
65 (140)
120 (48)
4,0
805543
805544
805545
805546

805634


AquaMax
4043 BD
262326
BD B&S
480 cm3
280 (4000)
8,5
110 (240)
120 (48)
4,0
805543
805544
805545
805546

805634


AquaMax
3540 GHW
262314
DD Honda®
390 cm3
245 (3500)
7,5
195 (430)
120 (48)
3,5
805539
805540
805541
805542

805404
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