AQUAMAX-E
Profesjonalne elektryczne urządzenia do czyszczenia ciśnieniowego

ZALETY URZĄDZEŃ AQUAMAX-E
• Urządzenia są wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria umożliwiające pracę w każdych warunkach.
• Dzięki automatycznemu włączaniu i wyłączaniu silnik działa tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.
• Trwały silnik 1450 obr./min. Zapewnia wymaganą przez profesjonalistów żywotność.

Professional Cleaning Applications
AQUAMAX-E 2330 – AQUAMAX-E 2335 - AQUAMAX-E 3050

AQUAMAX-E
Profesjonalne urządzenie czyszczące w kompaktowych rozmiarach

Oprócz serii spalinowych urządzeń
czyszczących AquaMax™ i urządzeń
z podgrzewaniem wody do zastosowań
profesjonalnych ﬁrma Graco® oferuje serię
elektrycznych urządzeń do czyszczenia
ciśnieniowego:

Ergonomiczny pistolet natryskowy
- Miękki uchwyt
- Unikalne złącze QuikDisconnect™
umożliwiające podłączanie
akcesoriów do pistoletu

AQUAMAX-E
Inteligentne dostosowywanie ciśnienia
za pomocą pistoletu przy 400 V

Oferujemy profesjonalne urządzenia czyszczące
wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria oraz
dostępne w niezwykle atrakcyjnej cenie.
Podstawowy model z tej serii zapewnia maksymalną
wydajność, jaką może uzyskać silnik elektryczny przy
napięciu 240 V. Najbardziej zaawansowany model z tej
serii to profesjonalne urządzenie czyszczące zasilane
napięciem 400 V.

Standardowe wyposażenie urządzenia
z 2 lancami:
Lanca kątowa o długości 90 cm z dyszą płaską:
- Czyszczenie podłóg i suﬁtów oraz ogólne
zastosowania
Krótka lanca o długości 50 cm z dyszą RotoBlast™:
- Czyszczenie ścian przy niewielkiej ilości
miejsca, np. na rusztowaniach

Krótko mówiąc, na świecie jest dużo brudu do
wyczyszczenia. Urządzenie AquaMax-E ﬁrmy Graco
to doskonałe rozwiązanie umożliwiające czyszczenie
miejsc, w których znajdują się zwierzęta albo w których
dźwięk silnika spalinowego uciążliwy.

Dysza RotoBlast™

Zintegrowany zbiornik o pojemności 4,1 litra z pokrywą
Chemikalia można przewozić razem z urządzeniem AquaMax-E.
Wystarczy wsunąć zbiornik. Mając kilka zapasowych zbiorników, można
szybko zamontować w urządzeniu odpowiedni środek czyszczący.

AquaMax-E 2330

AquaMax-E 2335

AquaMax-E 3050

Materiały i zastosowania
Urządzenia AquaMax-E 2330 i AquaMax-E 2335 to doskonałe rozwiązania dla
przedsiębiorców, malarzy i średnich ﬁrm budowlanych, zazwyczaj pracujących
na małych powierzchniach przemysłowych.
Urządzenie AquaMax-E 3050 jest idealnym rozwiązaniem dla wykonawców
budowlanych, średnich gospodarstw rolnych i warsztatów. Umożliwia ono
czyszczenie pod wysokim ciśnieniem i czyszczenie przepływowe oraz jest
wyposażone w bardziej wytrzymałą pompę, a jego konstrukcja została
opracowana z myślą o pracy w trudnych warunkach.

Bęben do nawijania węża (model AquaMax-E 3050 jest wyposażony w prowadnicę węża)
- Wąż DN6 o długości 15 m z możliwością przedłużenia do 30 m
- Szybsza praca i oszczędność czasu
Walcz z zanieczyszczeniami, a nie z wężem

CIEKAWE INFORMACJE

DYSZE OBROTOWE I OSCYLUJĄCE
Pokrętło regulacji
ilości środka
chemicznego
w zakresie od 0%
do 5%

Wskaźnik
ciśnienia

Automatyczne
uruchamianie/
zatrzymywanie
Urządzenie
AquaMax-E działa
tylko po naciśnięciu
spust pistoletu.
Dzięki temu
urządzenie jest
ciche, a podzespoły
zapewniają większą
żywotność.

Regulacja ciśnienia

AquaMax-E 3050 – inne rozwiązanie
Model AquaMax-E 3050 to jedyne urządzenie wyposażone w inteligentne dostosowywanie
ciśnienia. Ta funkcja umożliwia zmianę ciśnienia roboczego urządzenia za pomocą pistoletu bez
przerywania czyszczenia. Dostosowanie zużycia wody do stopnia zanieczyszczenia powierzchni
pozwala zaoszczędzić pieniądze.
Urządzenie AquaMax-E 3050 jest również wyposażone w dodatkową prowadnicę w bębnie do
nawijania węża.

Dysze obrotowe i oscylujące zapewniają lepszą
wydajność czyszczenia i skracają jego czas.
Pozwalają na uzyskanie strumienia natrysku 0°
przy pokryciu 25°. Dysze są wyposażone w szybko
montowany ﬁltr i są wykonane z wysokiej jakości
materiałów w celu zapewnienia niezawodności
i długiego czasu eksploatacji. Są przeznaczone do
używania między innymi na chodnikach, drogach
dojazdowych, miejscach zanieczyszczonych błotem
oraz do powierzchni betonowych i z odchodzącą farbą.

Dysza obrotowa

Dysza oscylująca

! WSKAZÓWKA
DOZOWNIK CHEMICZNY
Zestaw dozownika chemicznego pozawala na zasysanie
środka chemicznego z pojemnika i dynamiczne
mieszanie go z wodą. Przy stosowaniu detergentu do
nawilżania i płukania powierzchni zaleca się używanie
specjalnej dyszy niskiego ciśnienia (w kolorze czarnym).

AQUAMAX-E – akcesoria
Profesjonalne akcesoria zwiększające możliwości urządzenia czyszczącego

Seria urządzeń AquaMax™ z silnikami benzynowymi

Wyższa jakość czyszczenia
Pistolety
16J397
16J408

Dla modelu AquaMax 2330
Dla modelu AquaMax 2335 lub AquaMax 3050

Lance
16J410
16J154
16J157

Krótka lanca o długości 50 cm
Profesjonalna lanca o długości 90 cm
Podwójna lanca

Urządzenia AquaMax z silnikami benzynowymi
Napęd bezpośredni
262318
AquaMax 2730 DD
190 bar, silnik Honda® 200 cm3
262320
AquaMax 3030 DD
210 bar, silnik Honda® 270 cm3
262322
AquaMax 3540 DD
245 bar, silnik Honda® 390 cm3
262314
AquaMax 3540 GHW
245 bar, silnik Honda® 390 cm3, podgrzewanie wody

Wąż niebrudzący
16J113
Wąż 15 m x 6 mm
16J252
Wąż 12 m x 8 mm

Napęd paskowy
262326
AquaMax 4043 BD
280 bar, silnik B&S 480 cm3, napęd paskowy

Dysze obrotowe i oscylujące
16J400
AquaMax 2330
16J399
AquaMax 2335
16J543
AquaMax 3050

Szukasz bardziej szczegółowych informacji o tych urządzeniach?
Zapoznaj się z broszurą 320582 dotyczącą urządzeń do mycia
ciśnieniowego AquaMax

Dysze płaskie
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AQUAMAX-E

Dane techniczne

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
Urządzenie AquaMax-E jest gotowe do użycia i jest dostarczane
z ergonomicznym pistoletem natryskowym, długą lancą (90 cm),
krótką lancą (50 cm), bębnem do nawijania węża (model
AquaMax-E 3050 jest wyposażony w dodatkową prowadnicę węża),
zestawem i zbiornikiem dozownika chemicznego, wężem o długości
15 m, systemem szybkiego podłączania akcesoriów, dyszą
RotoBlast, dyszą z regulacją szerokości strumienia, zbiornikiem
na detergent o pojemności 4 l, funkcją automatycznego
uruchamiania/zatrzymywania, dobrze widocznym wskaźnikiem
poziomu oleju i elastyczną lancą (tylko model AquaMax-E 3050).

Urządzenia oferowane przez:

GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: (32) 89 770 700 • Faks: (32) 89 770 777
www.graco.com

Numery katalogowe:
Płyn
Maksymalne ciśnienie robocze – bar (psi)
Maksymalna wydajność – l/min (gal/min)
Pompa
Tłok
Standardowy rozmiar dyszy
Moc
Napięcie i częstotliwość – V (Hz)
Moc silnika – kW
Wymiary
Długość (D x S x W) – cm
Masa całkowita – kg

AquaMax-E
2330
287428

AquaMax-E
2335
287429

AquaMax-E
3050
287430

160 (2320)
10,3 (2,7)
Mosiężna
Ceramiczny
0350

160 (2320)
12,67 (3,3)
Mosiężna
Ceramiczny
0350

205 (2925)
17,5 (4,5)
Mosiężna
Ceramiczny
0500

230 (50)
3,3

400 (50)
4,2

400 (50)
6,1

40 x 40 x 103
40

40 x 40 x 103
40

74 x 57 x 101
75
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