
Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
GX™ FF - GX™ 21

• Perfekt til både renoveringsopgaver og maling af nybyggede huse

•  Bliv færdig med hvert eneste projekt, hver eneste dag, takket være  

det hurtige ProXChange™-system til udskifning af farvesektionen

• Kompakt, let og nem at bruge

FORDELE TIL DEN PROFESSIONELLE

Det uundværlige malerværktøj  
til professionelle
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Har du endnu ikke selv haft mulighed for at opleve fordelene ved airless-sprøjtemaling?  
Så har du chancen nu!

”Et rigtigt airless-anlæg til professionelle har aldrig været så billigt.”
Hvis du ikke har været helt overbevist om, at det vil være en god ide at skifte dine ruller og 
pensler ud med airless-udstyr, har vi nu gjort beslutningen nemmere for dig! Gracos GX™-serie 
har et innovativt design, der giver dig mulighed for at tage det første skridt ind i vores verden af 
airless-anlæg til sprøjtemaling – med en begrænset investering.

Maler du allerede med airless? Så ved du allerede, at du kan klare opgaverne hurtigere, samtidig 
med at du opnår en bedre finish ... Det, vi KAN fortælle dig, er, at du med Gracos GX™-serie nu kan 
få glæde af alle de velkendte fordele på endnu flere opgaver!
Hvorfor nøjes med at bruge airless til udendørs opgaver eller til større kommercielle projekter? 
Hvorfor ikke bruge airless til renoveringsopgaver indendørs også? Kom i gang nu med vores 
GX™ Airless-anlæg, der: 
 -  stadigvæk er det professionelle udstyr, du er vant til, men i en mere kompakt udgave, der er 

nemmere at bære
 - er designet til at give alle fordelene, til en pris, der aldrig er set lavere
 - er perfekt til påføring af farve nummer to og øger din produktivitet på små arbejdsområder

Med GX™-serien af airless-anlæg giver 
Graco professionelle malere fordelene 
ved AIRLESS-maling:

➤  HURTIGHED OG EFFEKTIVITET:  
Bliv hurtigere færdig  
med opgaverne

➤  JÆVN PÅFØRSEL:  
Påfør et jævnt lag maling på  
en hvilken som helst overflade

➤  BEDRE FINISH:  
Efterlader ikke striber, sådan som 
en rulle eller en pensel gør det

➤  NEM HÅNDTERING:  
Tag anlægget med,  
overalt hvor du er

Praktisk drypkop
Fjerner risikoen  
for malingpletter.

Fleksibel, 
gennemsigtig slange
Nem at bruge og rengøre.  
Påfør vand eller 
opløsningsmiddelbaseret 
maling direkte fra 
beholdere med 1-30 liter.

Konstruktion med direkte nedsænkning
Suger malingen op direkte  
fra malerspanden.

Professionel SG3™-pistol
med RAC X™-dyse og 15 m slange.

ProX™ Power-stempelanlæg
- Fremragende holdbarhed og lang levetid
-  Eksklusiv skrabepude, der er smurt i hele levetiden, hvilket giver 

vedligeholdelsesfri drift
- Modulopbyggede anlægskomponenter sikrer nem vedligeholdelse

Nem at bære
Det er nemt at bære anlægget 
med dig rundt



! TIP
 
Reservefarvesektion
Undgå spildtid ved  
altid at have en  
reservefarvesektion  
klar til udskiftning!

Udtag farvesektionenSkub og løft for at åbne 
adgangsdækslet

Brug rammesekskantfittingen 
til at løsne farvesektionen og 
afmontere patronen

Monter den nye patron,  
og sæt farvesektionen  
på plads igen

ProXChange™-system  
til udskiftning af farvesektionen 

Hurtig og nem reparation af farvesektionen 
Det kræver kun fire nemme trin at afmontere og udskifte farvesektionpatronen: 

➤ Farvesektionen afmonteres uden brug af værktøj 

➤ Løft bare dækslet, og tag farvesektionen ud

Gør dit GX-anlæg til det 
optimale malerværktøj 
til renoveringer

JetRoller™

Udvid dit anlæg
Brug din foretrukne rulle, og kombiner 
rullepåføring og sprøjtemaling.  
Udvid dit anlæg ved hjælp af JetRoller-
systemet, og minimer påføringstiden 
ved at kombinere rullepåføring og 
sprøjtemaling i én proces.

Fordele:
➤  Bruger rulleoverflader på 18 

og 25 cm, der er almindeligt 
tilgængelige

➤  Få afsluttet store projekter på den 
halve tid i forhold til traditionelle 
metoder

➤ Mindre sprøjtestøv

➤ Du skal ikke længere strække dig

➤  Du skal ikke længere dyppe rullen 
i spanden

I sættet medfølger en aftagelig 
letvægtsrulleramme, 50 cm forlænger, 
CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-
pistol, sprøjtedyse og dyseholder.

Manometer
Professionelt oliefyldt  
manometer.

PushPrime™

Sikrer dig hurtig opstart hver 
gang – løsner fastsiddende 
indgangskontraventiler i tilfælde  
af opstartsproblemer.

Justerbar trykregulering
Giver dig mulighed for at bruge 
rullepåføring eller sprøjtemale 
med en bred vifte af materialer.

Beholder (5,7 liter) – 
aftages uden værktøj
-  Perfekt til små 

materialemængder
-  Låg medfølger, så du kan bære 

anlægget uden at spilde

Professionel FTx™-E-pistol
med RAC X™-dyse og 7,5 m slange
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Tilbehør
Få mest muligt ud af dit udstyr ved at bruge professionelt tilbehør:

Tekniske specifikationer
Alle anlæg leveres komplet og klar til sprøjtning:

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen 
Tlf.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • http://www.graco.com
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Pistoler
17J261  FTx™-E-pistol, 2-fingers, med RAC X™ 210-dyse
17J910 SG3™-pistol, 4-fingers, med RAC X™ 515-dyse

Filtre
Pistolfilter (til GX™ FF - FTx™-E-pistol)
257129  30 mesh, grå
287032  60 mesh, sort
287033  100 mesh, blå
257130  200 mesh, rød
Pistolfilter (til GX™ 21 - SG3™-pistol)
218131  60 mesh, sort
218133 100 mesh, blå
256975 150 mesh, rød
Materialefilter InstaClean™

257094  40 mesh, inline-filter

Slanger
214698  3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340  1/4" x 15 m (Duraflex™)

Dyser og dyseholdere
FFAXXX  Grøn RAC X™ Fine Finish-dyse
PAAXXX  Blå RAC X™ professionel airless-dyse
WA12XX  RAC X™ Wide RAC™, til store overflader
246215  RAC X™-dyseholder

Andet
17J444  Bærerem
17H170  Beholder, 5,7 liter (kun GX™ FF)
253574  Pump Armor™, 1 liter, rengøringsvæske

ProXChange™-pumpesæt - komplet farvesektion
24Y472 Komplet farvesektion, passer til alle GX-anlæg

JetRoller™-system
med Inline™-pistol uden Inline™-pistol
24V490 Rulle 18 cm 24V492 Rulle 18 cm
24V491 Rulle 25 cm 24V493 Rulle 25 cm 

CleanShot™ RAC X™-stangpistol
287026  90 cm 287027  180 cm

Ruller med InLine™-pistol
6880095  Udendørs, 30 cm fast
098084  Udendørs, 90-180 cm teleskop
098085  Udendørs, 45-90 cm teleskop
245397 Indendørs, 50 cm fast

RAC X™-dyseforlængere
287019  25 cm 287021  50 cm
287020  40 cm 287022  75 cm
232123 1 m Heavy Duty-rør

Forslange (230 bar)
238358  3/16" x 0,9 m
238359  3/16" x 1,8 m
238959  3/16" x 1,4 m

ProGuard™+
24W090  230 V, CEE 7/7, shuko
24W755  230 V, IEC320, multicord

Modelnavn: GX™ FF GX™ 21
Varenumre:  til EURO-version (230 V) CEE VDO-ledning / 17G184 CEE VDO-ledning / 17G183

 til Multicord-version (230 V) Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222 Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Maks. arbejdstryk - bar 207 bar 207 bar
Maks. dysestørrelse - 1 pistol 0,019" 0,021"
Maks. malingflow - lpm/(gpm) 1,5 / (0,38) 1,8 / (0,47)
Rammedesign Beholderstativ DI-stativ
Sugesystem 5,7 liter-beholder, tåler opløsningsmiddel Hvid, tåler opløsningsmiddel
InstaClean™-pumpefilter Ingen 40 mesh
Slange 3/16" x 7,5 m BlueMax™ II 1/4" x 15 m Duraflex™

Pistol / Dyseholder / Dyse FTx™-E / RAC X™ / FFA210 SG3™ / RAC X™ / PAA515
Pistolfilter 100 mesh 60 mesh
Pistoltype 2-fingers 4-fingers


