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Heavy Duty Applications

Benzine-aangedreven airless spuitapparatuur 
met ingebouwde slanghaspel voor verf en spuitpleister

GMAX
™  

II ProConnect
™

 Optimum

•  Ingebouwde slanghaspel. Verlies minder tijd met het spuiten en ga sneller 
naar huis zonder gedoe om de slang op te rollen.

•  De digitale SmartControl™ bewaakt hoe u spuit: 
Levert een gelijkmatig spuitpatroon zonder verschillen bij elke spuitdruk.

•  Een compact toestel met sterke prestaties waarmee een uitgebreid aantal coatings gespoten kunnen worden 
in woningen, maar dat ook geschikt is voor commerciële of industriële doeleinden.

VOORDELEN OPTIMUM



Welkom in een nieuwe wereld van benzine-
aangedreven airless spuitmachines: 
GMAX II ProConnect™ OPTIMUM. 
Graco® heeft de meest gevraagde 
bezinespuitmachines van de hoogste 
kwaliteit genomen en de functies 
toegevoegd waarnaar schilders vroegen.

OPTIMUM-SERIE

De spuitmachines GMAX™ 5900 HD en 7900 
HD (voor zwaar gebruik) zijn de oplossing voor 
schildersbedrijven met een hoge productie die 
behoefte hebben aan ononderbroken prestaties 
en die niet afhankelijk willen zijn van elektrische 
stroom. Echte krachtpatsers (met een Honda-motor 
van respectievelijk 160 en 200 cc) die gemakkelijk 
alle dikkere coatings en het volledige gamma 
primers en verven kunnen spuiten. Wanneer ze 
gebruikt worden met een materiaalhouder of 
aanzuigset voor verfcontainers kunt u langere tijd 
achter elkaar doorwerken zonder bij te vullen: 
perfect voor grotere hoeveelheden materiaal.
De GMAX™ II 3900 (120 cc) maakt de serie 
compleet en is de perfecte spuitmachine 
voor schildersbedrijven die werken in 
nieuwbouwwoningen.

Benzine-aangedreven airless spuitapparatuur

GMAX™ II ProConnect™ Optimum

SmartControl levert een gelijkmatig spuitpatroon 
zonder drukschommelingen over het volledige 
bereik van 30 tot 230 bar.
Compleet met digitale display waarop druk, 
literteller per job/ per totaal machinegebruik 
en zelfdiagnose af te lezen zijn.

De GMAX II ProConnect Optimum is het ideale toestel om een uitgebreid 
aantal coatings te spuiten in woningen, maar het is ook geschikt voor 
commerciële of industriële doeleinden.
De 5900 HD en 7900 HD kunnen probleemloos gebruikt worden met de 
meest gangbare tipafmetingen en voor zwaardere coatings!
De GMAX II ProConnect Optimum spuit op onberispelijke wijze acrylaten, 
primers, emulsies, verven op waterbasis en op basis van oplosmiddel. 
De versie voor zwaar gebruik is ook geschikt voor de meest gangbare 
roestwerende en brandvertragende materialen en voor airless pleisterwerk.

Materialen & toepassingen

Speciaal ontworpen voetventiel onderaan
Het voetventiel is laag bij de grond geplaatst waardoor 
onderdompeling in de verfemmer mogelijk is. Dankzij de 
grote kogel is een maximale materiaaldoorlaat mogelijk om 
dikke en zware materialen efficiënt aan te zuigen. 
(Alleen bij de modellen 5900 HD en 7900 HD)

Ingebouwde 
gereedschapskist
Handige opbergruimte 
voor gereedschap, tips, 
filters en toebehoren 
zoals een tweede pistool.

Endurance™ 
Zuigerpomp

Uniek ontwerp met extra 
grote zuigerspeling om een 

minimale drukval te waarborgen.
Chromex™-stang met een lange levensduur, 

geharde SST-mof (3900/5900 HD) 
en V-Max Blue™-pakkingen. 

Nooit geziene duurzaamheid met MaxLife™-mof 
op GMAX 7900 HD.



Alle GMAX II ProConnect OPTIMUM-spuittoestellen zijn standaard 
uitgerust met een WATCHDOG-POMPBEVEILIGINGSSYSTEEM dat 
de spuitmachine automatisch uitschakelt wanneer de verfemmer 
leeg is. Dit voorkomt voortijdige slijtage van de pakkingen en 
verlengt de levensduur van uw pomp.

WatchDog™

GOED OM TE WETEN

! TIP

BEGIN ALTIJD TE WERKEN 
MET EEN LAGE MATERIAALDRUK.

Verhoog de druk langzaam, maar niet hoger 
dan tot de laagste druk die nodig is voor een 
succesvolle toepassing. Te veel druk kan leiden 
tot samenpakking bij samengestelde materialen 
of vuil.

In combinatie met een materiaalhouder of 
aanzuigset voor verfcontainers kunt u langer 
werken zonder bij te vullen. Te gebruiken 
voor tussentijdse opslag of het transport van 
materiaal.
Hiermee bespaart u 
energie, tijd en geld.

VOOR MEER SPUITVRIJHEID

ProConnect™

Met het ProConnect-
pompaansluitsysteem kan de pomp 
in een oogwenk vervangen worden!

- zonder gereedschap
- op de werkplek

- eenvoudig en snel

Honda®-motor
Compacte en betrouwbare 

lichtgewichtmotortechnologie, 
gemakkelijk te starten. 
Met oliecontrolefunctie 

die optimale prestaties van 
de motor helpt garanderen.

Slanghaspel
Dat dit handig is, spreekt voor zich. 
Rol de slang met een lengte tot 45 m uit en 
op in enkele seconden. Dit geeft de ruimte 
om te spuiten binnen een actieradius van 
min. 90 m zonder het toestel te verplaatsen.
Gemakkelijk voor het transport, gemakkelijk 
voor de opslag!
Slanglengte: 90 m (1/4") / 60 m (3/8").

Onderstel voor zwaar gebruik
Dankzij het bewezen ontwerp van het onderstel 
en de wielen kan dit krachtig toestel heel 
gemakkelijk vervoerd worden naar de werkplek.

MaxLife™-technologie
Exclusieve coatingtechnologie toegepast 
op zuigerstang en mof. Ongeëvenaarde levensduur. 
Vermindert de onderhoudskosten drastisch.



GMAX II ProConnect Optimum

COMPLEET

De GMAX II ProConnect™ Optimum wordt compleet en 
spuitklaar geleverd met slanghaspel, digitale SmartControl™, 
WatchDog™, literteller, foutdiagnose, ProConnect, 
Endurance™-pomp, gereedschapskist, EasyOut™-filter, 
pistool, RAC X™-tiphouder en omkeerbare airless tips, 
BlueMax™ II-slang, TSL™, Pump Armor™.
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Pistolen
262114  Contractor™ airless pistool, RAC X™-tiphouder, 

zonder tip
289605  TexSpray™ blauw pistool met RAC X-tiphouder en 

RAC X 531-tip
245820   Inline™ 4-vingerig pistool, 280 bar

Tips, tiphouders en luchtnozzles
PAAXXX  Blauwe RAC X-tip voor verf
HDAXXX  Bruine RAC X-tip voor spuitpleister, zware coatings
WRXXXX  Brede RAC X-tip voor grote oppervlakken, hoek 120°
246215  RAC X-tiphouder

RAC X-tipverlengstukken  
287019  25 cm 287020   40 cm
287021  50 cm 287022   75 cm

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

Rollers voor buitengebruik (volledig)
6880095 30 cm vast
098084  90-180 cm uitschuifbaar
098085  45-90 cm uitschuifbaar

Slangen (230 bar)
240794  1/4" x 15 m 240797   3/8" x 15 m
223771  1/4" x 30 m 241275   3/8" x 30 m
241272  1/4" x 20 m 

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

Verbeter uw spuitkwaliteit

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

GMAX™ II ProConnect™ Optimum 
Accessoires

Artikelnummer:
Max. Tipgrootte: 1 pistool
 2 pistolen
Stroom – l/min. (gpm)
Max. druk – bar (psi)
Max. slanglengte
Gewicht – kg (lbs)
Cilinderinhoud Honda®:
BlueMax II-slang:
Pistool:
RAC X-tiphouder & -tip:
Stang:
Mof:

Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele hulpstukken

GMAX II 3900
ProConnect Optimum 

258731
0,035"
0,023"

4,7 (1,25)
230 (3300) 

45 m
50 (109)

120 cc
1/4" x 15 m 

Contractor – 2-vingerig
LTX517

Chromex
Gehard SST

GMAX II 5900 HD
ProConnect Optimum 

258734
0,043"
0,029"

6,0 (1,6)
230 (3300) 

60 m
64 (139)

160 cc
3/8" x 30 m 

Blauw textuur
LTX 531/427

Chromex
Gehard SST

GMAX II 7900 HD
ProConnect Optimum 

258735
0,047"
0,035"

8,3 (2,2)
230 (3300) 

75 m
67 (146)

200 cc
3/8" x 30 m 

Blauw textuur
LTX 531/427

Chromex
MaxLife

Technische gegevens

Pistool, tip, slangenkits
288491 Contractor-pistool, 1/4" x 15 m slang, 

3/16" x 0,9 m hulpslang, RAC X PAA621 tip, 230 bar
289611   TexSpray blauw pistool, 3/8" x 15 m slang, 

1/4" x 0,9 m hulpslang, RAC X 531/427 tip, 230 bar
289585 Inline 4-vingerig pleisterpistool, 1/2" x 15 m slang, 

3/8" x 3,6 m hulpslang, RAC X 643 tip, 280 bar

Slangkoppelingen
156971  1/4" x 1/4"
157350  1/4" x 3/8"

Extra toebehoren
287987  90 liter materiaalhouderkit
289587  Zakpersroller 
24D415  Containeraanzuigset voor zwaar gebruik 40 cm 

2" slang met 1" tot DIN C-klemconnectoren.

Easy Out™ pistoolfilters
287032  Easy Out-pistoolfilter, maasgrootte 60 x 1
287033  Easy Out-pistoolfilter, maasgrootte 100 x 1
287034  Kit maasgrootte 60 x 1 + maasgrootte 100 x 1

Easy Out™ pompfilters
244071  Maasgrootte 30, grijs
244067  Maasgrootte 60, zwart
244068  Maasgrootte 100, blauw
244069  Maasgrootte 200, rood

Vloeistoffen
206994  TSL™ 0,25 l
253574  Pump Armor™ 1 l
245133  Pump Armor 3,8 l


