
AQUAMAX™ 2730 DD - AQUAMAX™ 3030 DD - AQUAMAX™ 3540 DD - 
AQUAMAX™ 4043 BD - AQUAMAX™ 3540 GHW

Professional Cleaning Applications

Graco’s complete serie professionele hogedrukreinigers
AQUAMAX

™

•  Optimaal presterende Honda®- en Briggs & Stratton-motoren voor de zwaarste professionele reinigingsklussen: 
oppervlaktebehandeling, chemische behandeling, horizontale reiniging enz.

•  QuikDisconnect™-tips en chemische-injectorkit, zeer eenvoudig te verwisselen en geschikt voor zeer 
uiteenlopende toepassingen.

•  Pneumatische banden met binnenband, pistool en slanghouder voor eenvoudige verplaatsing en opslag.

VOORDELEN AQUAMAX



Hot Direct drive   Cold Belt Drive   Cold Direct Drive

Deze gids is bedoeld om u te helpen 
bij het kiezen van de juiste oplossing 
voor uw behoeften ten aanzien van 
hogedrukreiniging.

HOGEDRUKREINIGERS

Onze compacte, direct aangedreven 
hogedrukreinigers bieden genoeg paardenkracht 
voor het aanpakken van de meeste reinigings- en 
voorbereidingsklussen.

De riemaangedreven hogedrukreinigers vormen 
Graco’s topsegment koudwatereenheden, 
ontworpen voor het aanpakken van de zwaarste 
reinigingsklussen. Ze bieden de benodigde functies 
voor zware toepassingen.

En als koud water niet volstaat om het vuil 
te verwijderen, hebben we nu ook een 
warmwaterhogedrukreiniger in ons assortiment: 
de AquaMax™ 3540 GHW.
Geen klus is te groot voor onze 
warmwaterhogedrukreiniger!

Wanneer u voor Graco kiest, weet u zeker dat u kiest 
voor een product van de hoogste kwaliteit ...

Hogedrukreinigers voor professionele gebruikers: uiterst hoge betrouwbaarheid en prestaties

AQUAMAX™

Gebruik hogedrukreinigers van Graco voor de meest veeleisende 
klussen: bedrijfspanden, bruggen en watertorens. De AquaMax 
3540 GHW warmwaterhogedrukreiniger is bedoeld voor toepassingen 
waarbij koud water onvoldoende is om het vuil te verwijderen. Met warm 
water kunt u op effectieve wijze vet, olie of andere warmtegevoelige 
stoffen verwijderen.
U kunt uw reinigingskracht optimaliseren door een tip te kiezen die 
het best aansluit bij de maximale druk en doorstroomsnelheid van uw 
hogedrukreiniging. Zie hiervoor de tabel op de pagina hiernaast.

Materialen & toepassingen

Hogedrukpistool en -slang
Slang van 15 meter x 3/8" met snel-
koppelingen, wartel en bochtbeperkers.
Het geïsoleerde pistool met trekker voor 
professioneel gebruik wordt geleverd met 
geïsoleerde lans (dubbel bij warm water)

Dubbeleriemaandrijving
Voor duurzaamheid en kracht

(alleen AquaMax 4043 BD)

Dieselgestookte brander
-  Brander werkt op diesel of kerosine
-  Maximale uitlaattemperatuur van 93 °C (200 °F) 

[65 °C = 150 °F stijging]
-  Eenvoudige spiraalvormige afvoer voorkomt bevriezing bij koud weer
-  Hoogwaardig brandstoffilter/waterscheider garandeert een schone 

brandstoftoevoer (alleen warmwaterversie).

QuikDisconnect™-tips
Optimaliseer uw 

reinigingskracht door een 
tip te kiezen die het best 
aansluit bij de maximale 

druk en doorstroomsnelheid 
van uw hogedrukreiniging. Zie hiervoor 

de tabel rechts. Dankzij de QuikDisconnect-functie 
is het erg eenvoudig om tips te verwisselen.

ELEKTRISCHE START



GOED OM TE WETEN

! TIP

CHEMISCHE INJECTOR

De chemische-injectorkit zuigt de chemische 
component aan vanuit een vat en vermengt deze 
met de waterstroom. Voor het aanbrengen van 
detergent voor vernevelen en spoelen, raden we het 
gebruik van de speciale (zwarte) lagedruktips aan.

Roterende en oscillerende tips vergroten de 
reinigingskracht en verkorten de reinigingstijd. 
Ze bieden een spuitslag van 0° met een dekking 
van 25°. Tips zijn voorzien van een filter met 
snelkoppeling en bieden heavy-duty componenten 
voor een lange levensduur en betrouwbaarheid. 
Te gebruiken op voetpaden, opritten, rijpaden, 
modderige zones, 
bladderende verflagen 
en betonoppervlakken.

ROTERENDE EN OSCILLERENDE TIPS

Pneumatische banden 
met binnenband

rollen gemakkelijk over oneffen terrein en 
zijn bestand tegen de zware werkomgeving

Robuust stalen frame
Frame van versterkt staal afgewerkt 
met poedercoating, en een centrale 

hijshaak Pistool en slanghouder voor 
eenvoudige verplaatsing en opslag

Chemische-injectorkit
Aanzuigbuis van 120 cm, geïntegreerd 
op de direct aangedreven machines 
koudwatermodellen, modulair bij andere 
modellen

Thermisch drukontlastingsventiel
beschermt de pomp tegen oververhitting en 

voorkomt overmatige slijtage van de pakking

Tipkeuzetabel

0° 15° 25° 40° CHEMISCH

TIP-BESCHRIJVING Snijden Beitelen Doorspoelen Wassen Chemisch

GEBRUIK Voorziet in een 
geconcentreerde 
stroom die kan gutsen 
of snijden.

Werkt als een 
schraper bij gebruik 
onder een hoek van 
40°.

Meest gebruikte 
spuitmond voor 
algemene reiniging.

Breed spuitpatroon 
voor het wassen of 
spoelen van een groter 
gebied.

Lagedrukspuitmond 
voor gebruik met een 
detergentinjector.

TYPISCHE KLUSSEN Verwijdert vlekken van 
betonnen of andere 
harde oppervlakken.

Stript verf, verwijdert 
vet, schimmel en 
vlekken.

Verwijdert vuil 
van buitenmuren, 
voetpaden, 
buitenmeubilair enz.

Wast voertuigen, 
ramen, aluminium 
panelen en 
andere gevoelige 
oppervlakken.

Geschikt voor het 
aanbrengen van 
detergenten, nevels en 
spoelmiddelen.

Pomp
Drievoudige zuiger en 
keramische plunjers 
met zelfsmerende pakkingen, 
voor ultieme prestaties

0° 25° Roterende tip 

0° 25° Oscillerende tip

Gardena®-aansluiting 
voor waterslang



AQUAMAX

KLAAR OM TE REINIGEN

Alle toestellen worden geleverd met een 15 m x 3/8" 
hogedrukslang, een heavy-duty (riemaangedreven) pistool 
met geventileerde handgreep, staaf* en QuikDisconnect™-
fittingen, 4 standaard gekleurde QuikDisconnect-tips, 
RotoBlast-tip, Gardena®-aansluiting voor waterslang, 
chemische-injectorkit met aanzuigbuis van 1,2 m, 
universele pomp met drievoudige zuiger en keramische 
plunjer, thermisch drukontlastingsventiel en elektrische start 
(alleen voor riemaandrijving).

* De AquaMax 3540 GHW heeft een dubbele lans.

© 2010  Graco N.V. · Documentnr. 320582 H (rev.D) · 05/10 · Gedrukt in Europa.
Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

Alle informatie, illustraties en specificaties in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie 
die beschikbaar was bij publicatie. Alle informatie kan worden gewijzigd zonder nadere kennisgeving.

GRACO N.V. • Oplossingen voor materiaalbehandeling
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.com

Verbeter uw spuitkwaliteit

Deze machine is verkrijgbaar bij:

Accessoires voor AQUAMAX™

Onderdeelnummers:
Motor
Uitgangsvermogen motor
Max. druk – bar (psi)
Inhoud brandstoftank – liter
Gewicht – kg (lb)
Pistool voor professioneel gebruik – cm (in)
Tips Spuitopening
 0°
 15°
 25°
 40°
 Chemisch
 Injector
  RotoBlast-tip

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

AquaMax  
3540 GHW 

262314
DD Honda®

390 cm3

245 (3500)
7,5

195 (430)
120 (48)

3,5
805539
805540
805541
805542

�

805404
�

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 DD 
262322

DD Honda®

390 cm3

245 (3500)
6,5

65 (140)
120 (48)

4,0
805543
805544
805545
805546

�

805634
�

AquaMax  
3030 DD 
262320

DD Honda®

270 cm3

210 (3000)
6,0

60 (130)
90 (36)

3,5
805539
805540
805541
805542

�

805634
�

AquaMax 
2730 DD 
262318

DD Honda®

200 cm3

190 (2700)
3,6

40 (85)
90 (36)

3,0
805535
805536
805537
805538

�

805634
�

Technische gegevens

Zandstraaltip
805313  voor 2730 DD
805316 voor 3030 DD & 3540 DD
805321 voor 4043 BD

Horizontale oppervlaktereiniger
116562 280 bar

Koppelingen
801009 1/4"-koppeling voor verlengstukken
801568 3/8" buitendiam. (m) x 3/8" npt (f) as
801569 3/8" buitendiam. (f) x 3/8" npt (f) koppeling

Materialen
246377 Pompolie, 1 liter Uitsluitend te gebruiken 

voor pompen met drie plunjers

Pistolen
Pistool voor professioneel gebruik, 350 bar
16F029  Met lans van 90 cm en geventileerde handgreep

Tips
198012 Roterende tip – 276 bar
198014 Roterende tip – 345 bar
198013  Oscillerende tip – 345 bar

Verlengstukken 276 bar
116564  Telescopisch – 5,5 m

Niet-markerende slang
244783  Voor 2730 DD, 3030 DD, 3540 DD, 4035 BD 

and 4043 BD: 15 m x 3/8" niet-markerende 
slang met snelkoppeling, 280 bar

Nat zandstralen
244766  Kit, 280 bar: fittingen, koppelingen, klemmen, 

adapters, behuizing, dichtmiddel en complete 
slang (tip niet inbegrepen)

800031  Zandbesparend instelbaar ventiel

SPUIT-
OPENING

0° 15° 25° 40° SET VAN 4 TIPS
(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


