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AQUAMAX

Linia profesjonalnych urządzeń do czyszczenia ciśnieniowego Graco

ZALETY URZĄDZEŃ AQUAMAX
• Najbardziej wydajne silniki Honda® i Briggs & Strattons do wymagających profesjonalnych zastosowań:
przygotowanie powierzchni, natryskiwanie środkami chemicznymi, czyszczenie powierzchni płaskich itd.
• Dysze QuikDisconnect™ i zestaw dozownika chemicznego są łatwe do wymiany i można je użytkować
w szerokiej gamie zastosowań.
• Dętkowe opony pneumatyczne, pistolet i uchwyt węża zwiększają wygodę transportu i ułatwiają przechowywanie.

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

AQUAMAX

™

Urządzenia do czyszczenia ciśnieniowego dla profesjonalistów: największa wydajność i niezawodność

Niniejsza broszura została przygotowana
z myślą o pomocy we właściwym doborze
urządzenia w zależności od indywidualnych
potrzeb.

Dysze QuikDisconnect™
Optymalną pracę zapewnia
zastosowanie dyszy najlepiej
dobranej do ciśnienia
maksymalnego i przepływu
cieczy w urządzeniu.
Niezbędne informacje zamieszczone są
w tabelce. Dysze QuikDisconnect
można zmieniać w bardzo prosty sposób.

URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA CIŚNIENIOWEGO
Nasze kompaktowe urządzenia czyszczące z napędem
bezpośrednim zapewniają wystarczającą moc
w większości zastosowań związanych z czyszczeniem
i pracami przygotowawczymi.
Urządzenia z przekładnią pasową stanowią najwyższą
linię produktów Graco do stosowania z zimną wodą
i sprawdzają się w szczególnie wymagających pracach.
Parametry sprzętu pozwalają na wykonywanie prac
o dużej intensywności.

Wąż i pistolet wysokiego ciśnienia
Wąż o długości 15 metrów z końcówkami
3/8" do szybkiego łączenia, połączeniem
obrotowym i ochroną przed zaginaniem.
Profesjonalny pistolet z izolowaną lancą
(typu dualnego na gorący gaz)

W sytuacjach, gdy zimna woda nie jest w stanie usunąć
zanieczyszczeń, oferujemy urządzenia czyszczące na
gorącą wodę: AquaMax™ 3540 GHW.
Żadne wyzwanie nie jest problemem dla naszego
urządzenia z podgrzewaniem wody!

Podgrzewacz napędzany silnikiem wysokoprężnym
- Do podgrzania możliwe jest stosowanie oleju napędowego bądź kerozyny
- Maksymalna temperatura bazowa 93° C
- Łatwa w użyciu cewka spustowa chroni przed zamarzaniem wody w zimie
- Wysokiej jakości ﬁltr paliwa i separator wody zapewniają prawidłowe
podawanie paliwa (tylko w wersji na gorącą wodę).

Wybór produktów Graco to pewność najwyższej jakości.

Podwójna przekładnia pasowa
Moc i trwałość
(tylko AquaMax 4043 BD)
ZAPŁON ELEKTRYCZNY

Hot Direct drive

Cold Belt Drive

Cold Direct Drive

Materiały i zastosowania
Urządzenia do czyszczenia Graco są przeznaczone do najbardziej
wymagających prac, między innymi przy budynkach, mostach czy wieżach
ciśnień. Urządzenie na gorącą wodę AquaMax 3540 GHW jest zaprojektowane
z myślą o pracach, gdy ciśnieniowe czyszczenie zimną wodą nie daje
zadowalających rezultatów. Gorąca woda może skutecznie usuwać tłuszcze,
smary i inne środki wrażliwe na ciepło.
Najlepsze wyniki daje właściwe dobranie dyszy w zależności od ciśnienia
maksymalnego i przepływu cieczy w urządzeniu. Niezbędne informacje
zamieszczone są na stronie obok.

Trwała rama stalowa
Wzmocniona, lakierowana proszkowo
rama stalowa z centralnym uchwytem
oraz miejscem na pistolet i wąż
— łatwiejszy transport i przechowywanie

Zestaw dozownika chemicznego
Przewód ssący o długości 120 cm, wbudowany
w modelach z napędem bezpośrednim na zimną
wodę oraz w formie modułu w innych modelach

CIEKAWE INFORMACJE
DYSZE OBROTOWE I OSCYLUJĄCE
Dysze obrotowe i oscylujące zapewniają lepszą
wydajność czyszczenia i skracają jego czas.
Pozwalają na uzyskanie wskaźnika skupienia 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.

0°

25°

Dysza obrotowa

0°

25°

Dysza oscylująca

Podłączenie węża
na wodę Gardena®
Pneumatyczne opony dętkowe
Łatwe poruszanie się po nierównych powierzchniach
i odporność na niesprzyjające warunki pracy

! WAŻNE
Termiczny zawór bezpieczeństwa
Chroni pompę przed przegrzaniem i chroni
przed nadmiernym zużyciem jej elementów

Pompa
Tłok Triplex z ceramicznymi
nurnikami o stałym nawilżaniu
zapewniają najlepszą wydajność

Tabela doboru dysz
0°

15°

25°

40°

CHEMICZNA

OPIS DYSZ

Tnąca

Rzeźbiąca

Płucząca

Myjąca

Chemiczna

DZIAŁANIE

Skoncentrowany
strumień, który może
przecinać lub tworzyć
wgłębienia.

Działa jak skrobaczka
przy użyciu pod kątem
40°.

Najczęściej używana
dysza do ogólnego
czyszczenia.

Szeroki strumień do
mycia i zwilżania dużych
powierzchni.

Dysza niskiego
ciśnienia do używania
z dozownikiem
detergentów.

TYPOWE PRACE

Usuwanie resztek
z betonów i innych
powierzchni twardych.

Usuwanie farb, smarów,
pleśni i nalotów.

Czyszczenie elewacji,
chodników, mebli
ogrodowych itp.

Mycie samochodów,
okien, elementów
z aluminium i innych
delikatnych powierzchni.

Dodawanie detergentu,
zwilżanie i płukanie.

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).

Akcesoria AQUAMAX™
Zwiększ możliwości swojego urządzenia, korzystając z naszych profesjonalnych akcesoriów

Popraw jakość natryskiwania
Pistolety
Profesjonalny pistolet, 350 bar
16F029
Z lancą 90 cm i uchwytem z odpowietrzeniem

Końcówka do piaskowania
805313
do modelu 2730 DD
805316
do modeli 3030 DD i 3540 DD
805321
do modelu 4043 BD

Szczotka do czyszczenia powierzchni płaskich
116562
280 bar

Końcówki
198012
198014
198013

Obrotowa - 276 bar
Obrotowa - 345 bar
Oscylująca - 345 bar

ROZMIAR
DYSZY

0°

15°

25°

40°

Złączki
801009
801568
801569

ZESTAW
4 KOŃCÓWEK
(0°-15°- 25°- 40°)

3.0

805535

805536

805537

805538

244768

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

Płyny
246377

Złączka 1/4" dla wysięgników przedłużających
Trzonek 3/8" OD(m) x 3/8" npt(f)
Złączka 3/8" OD(f) x 3/8" npt(f)

Olej do pompy, 1 litr. Używać tylko do pomp
z nurnikiem triplex

Wysięgnik przedłużający 276 bar
116564
Teleskopowy - 5,5 m
Wąż niebrudzący
244783
Do urządzeń 2730 DD, 3030 DD, 3540 DD,
4035 BD i 4043 BD: niebrudzący wąż 15 m x 3/8"
ze złączami do szybkiego montażu, 280 bar
Piaskowanie na mokro
244766
Zestaw, 280 bar: złącza, złączki, reduktory,
adaptery, obudowa, uszczelniacz i wąż
(bez końcówki)
800031
Regulowany zawór piaskowy

AQUAMAX

Dane techniczne

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA
Wszystkie urządzenia są dostarczane z wężem wysokiego ciśnienia
15 m x 3/8", pistoletem wysokiej wytrzymałości z uchwytem
odpowietrzającym, wysięgnikiem* i złączkami QuikDisconnect™,
4 standardowymi dyszami QuikDisconnect w różnych kolorach,
dyszą RotoBlast, podłączeniem wodnym Gardena®, zestawem
dozownika chemicznego z wężem 1,2 m, pompą ogólnego
przeznaczenia z nurnikiem ceramicznym, termicznym zaworem
bezpieczeństwa oraz zapłonem elektrycznym (tylko urządzenia
z przekładnią pasową).
* Model AquaMax 3540 GHW ma lancę podwójną.

Urządzenia oferowane przez:

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

AquaMax
2730 DD
Numery katalogowe:
262318
Typ silnika
DD Honda®
Pojemność silnika
200 cm3
Maks. ciśnienie - bar (psi)
190 (2700)
Pojemność zbiornika paliwa - litry
3,6
Waga - kg (lb)
40 (85)
Pistolet do zastosowań profesjonalnych - cm (cale) 90 (36)
Dysze
Rozmiar
3,0
0°
805535
15°
805536
25°
805537
40°
805538
Chemiczna

Dozownik
805634
Dysza 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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