
GH 833

Výkonné hydraulické airless stříkací zařízení „Big Rig“
GH 833

• Profesionální, spolehlivé a nesmírně výkonné zařízení

• QSystém rychlé demontáže čerpadla QuikChange™

• Pístní tyč a válec s povrchovou úpravou MaxLife™ - čerpadlo typu Endurance™

HLAVNÍ VÝHODY

Tímto zařízením lze stříkat vše! Stavební nátěry – Ochranné nátěry

Průmyslové nátěry – Střešní nátěry – (bez silně abrazivních příměsí a kamínků)

MATERIÁLY

Stříkací zařízení - aplikace s velkým zatížením
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NOVINKA

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

224991 Pistole na střešní tmely a
stěrky bez difuzéru,
redukční šroubení 1/2"
a 3/8", tryska GHD535 -
280 barů - 
1/2" materiálové cesty
(kanálky) bez zúžení

224472 Pistole s prodloužením
a rukojetí na střešní tmely
(prodloužení 90 cm) -
280 barů - 
1/2" materiálové cesty
(kanálky) bez zúžení

Hadice BlueMax™ II
277251 3/8" x 15 m - 280 barů
277253 1/2" x 15 m - 280 barů

Pružné koncové hadice
BlueMax™ II
277249 1/4" x 0,90 m - 280 barů
277351 3/8" x 0,90 m - 280 barů

Šroubení
156849 3/8" npt x 3/8" npt (MBE) -

500 barů
158491 1/2" npt x 1/2" npt (MBE) -

510 barů
159239 1/2" npt x 3/8" npt (MBE) -

510 barů
157350 1/4" npt x 3/8" npt (MBE) -

413 barů

Sada hadice s pistolí
287043 Pistole Silver Plus, 

držák s tryskou LTX517,
hadice 3/8" x 15 m, 
pružná koncová hadice
0,9m se šroubením - 
280 barů

287850 Pistole Silver Plus, 
držák s tryskou 286517,
hadice 3/8" x 15 m, 
pružná koncová hadice
0,9m se šroubením - 
280 barů

287851 Pistole Silver Flex, 
držák s tryskou 286517,
hadice 3/8" x 15 m, 
pružná koncová hadice
0,9m se šroubením - 
280 barů

Spodní pumpa (čerpadlo)
287834 GH 833 QuikChange™ –

kompletní spodní pumpa
287843 GH 833 – konverzní sada

pro přímé sání
287832 Technologie MaxLife™ –

pístní tyč
287833 Technologie MaxLife™ –

válec

Sací sady
287916 1,5" x 2 m - pro

vodouředitelné materiály
287936 2" x 2 m - pro

vodouředitelné materiály
287915 1,5" x 2 m - pro materiály

na bázi rozpouštědel
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GH 833

GH 833

SPECIFICATIONS

Objednací čísla:

GH833 – verze pro Evropu, bez hadic a pistole

Max. velikost trysky (1 pistole)

Max. velikost trysky (2 pistole)

Připojovací rozměr- výstup materiálu

Max. průtok

Max. provozní tlak

Hmotnost

Rozměry - cm - V x Š x H

Max. délka hadic

Výkon motoru Honda®GX

Obsah motoru Honda®

Objem palivové nádrže

Spotřeba paliva

Poměr motor/čerpadlo

Max. hydraulický tlak

Požadovaný průtok hydraulické kapaliny

Max. počet cyklů

© 2007  Graco N.V. · Katalog č. 320593 CZ (rev. B) · 10/07 · Vytištěno v Evropě.
Graco je držitelem certifikátu ISO 9001.

Všechny údaje, ilustrace a technické specifikace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací 

o výrobku dostupných v době uveřejnění. Právo změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.be (Evropa)

Unikátní systém průtoku vysokotlakým filtrem
- Ručně dotažené těleso filtru, snadné vytažení filtrační vložky, rychlá kontrola a čištění
- Zbytky nečistot zůstávají uvnitř barevně rozlišených filtrů dle jejich jemnosti
- Průtočný princip pro optimální využití celého povrchu filtru

Spodní pumpa QuikAccess™

typu Endurance™

- Pumpu lze rychle a snadno vyčistit pomocí
běžných nástrojů

- Konstrukce pumpy s velkými průchody
zajišťuje maximální účinnost čerpání

- Stavitelnou těsnicí matici lze snadno
dotáhnout, zvýšit přítlak na horní těsnící
segmenty kdykoli v průběhu stříkání

GH 833
Výkonné hydraulické airless stříkací zařízení „Big Rig“

Pružná sací hadice s velkým
průměrem (1,5”)
pro velké objemy barvy
* Standardně je doplňována sací trubkou se
sítkem pro přímé ponoření

Robustní a odolný rám
- Velké pneumatiky vhodné 

i pro nerovné povrchy
- Robustní svařovaný rám
- Odpojitelné držadlo umožňující

účinnou fixaci do přívěsu nebo
nákladového prostoru vozidla

GH 833 OEM Kit

253473

3/8"(m) npt**

15,0 l/min.

280 barů (4000 PSI)

28,6 kg

100 x 19 x 15

1,45:1

190 barů (2750 PSI)

23,6 l/min.

64 cyklů/min.

GH 833 Big Rig*

253471

0,065"

0,045"

3/8"(m) npt**

15,0 l/min.

280 barů (4000 PSI)

163 kg

102 x 68,5 x 119,3

90 m

9,7 kW (13,0 HP)

389 cm3

6,5 l

313 g/kWh

Vysoce výkonný hydraulický motor
s dostatečně dimenzovaným
chladicím systémem
- Konstrukce umožňující rychlou změnu

pohybu pístu v úvratích zajišťující vždy
rovnoměrný tlak v pistoli

- 100% utěsnění pomocí speciálních těsnicích
segmentů

- Ochrana před zablokováním hydrauliky
prostřednictvím speciální konstrukce
hydraulického okruhu

- Nízký počet pohyblivých částí navíc
umístěných v oleji v nízkotlaké části okruhu
přispívá k prodloužení životnosti

- Osvědčený systém chladiče a ventilátoru bez
ohledu na okolní teplotu

Systém rychlé výměny

čerpadla QuikChange™

Odpojení spodní pumpy bez nutnosti

použít nářadí

Můžete čerpadlo sami vyjmout

a odeslat k vyčištění nebo opravě

a přitom nadále pokračovat v práci,

pouze vyměníte.

Technologie MaxLife™

Exkluzivní technologie povrchové

úpravy pístní tyče a válce.

Nebývale dlouhá životnost.

Výrazně snižuje náklady na údržbu.
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GH 833

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

* Zařízení GH 833 se dodává se sací hadicí, trubkou a filtrem ** V případě 1/2" připojení vyměňte vsuvku

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sada přímého sání 
(volitelný doplněk, 287843)

Volitelná dodatečná montáž

• Snadná instalace

Bez potřeby speciálního nářadí

• Stavitelný klíč

• Stranové klíče

Agresivní materiály

• Řešení pro obtížně 

čerpatelné materiály

• Podávání přímo 

z 200l sudu

Prohlédněte si videoklip na:

www.GH833.eu


