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DUTYMAX™ EH200DI – DUTYMAX™ GH200DI – DUTYMAX™ EH300DI – DUTYMAX™ GH300DI 

Krachtige hydraulische spuittoestellen 

voor verf, airless pleister en zware coatings

DUTYMAX™-SERIE

•  Direct ondergedompelde pomp biedt een verbeterde directe aanzuiging van zelfs de dikste materialen 
vanuit een verfemmer of materiaalhouder

• ProConnect™, snelle pompvervanging zonder gereedschap

• Omschakelen tussen elektrisch en benzine, zonder gereedschap

VOORDELEN VOOR DE PROFESSIONAL

Texture Applications



DUTYMAX™ GH300DI DUTYMAX™ EH300DI DUTYMAX™ GH200DI DUTYMAX™ EH200DI

Voor gebruikers die de voorkeur geven 

aan hydraulische spuittoestellen met 

benzinemotor is er nu de DUTYMAX, Graco’s 

nieuwe lijn hydraulische spuittoestellen.

 
Het ontwerp van onze beproefde Endurance™ 

airless pomp vormt de solide basis voor deze 

nieuwe productfamilie. Voorzijdemontage, vering 

en directe onderdompeling staan garant voor een 

zeer effi ciënte pomptechnologie die voldoende 

vermogen levert voor hoogvolumeklussen.

Met ondersteuning voor slanglengtes tot 90 m 

is het DutyMax-assortiment heel geschikt voor 

locaties of gebouwen die moeilijk toegankelijk zijn.

Dankzij de mogelijkheid om de onderpomp te 

vervangen en zonder gereedschap om te schakelen 

tussen elektrisch of benzine weet u zeker dat 

u beschikt over het veelzijdigste hydraulische 

spuittoestel dat op dit moment verkrijgbaar is.

Robuuste airless spuittoestellen voor het zware werk

DUTYMAX-SERIE

Easy Out™-fi lter   

Het grote fi lteroppervlak zorgt ervoor 

dat de tip minder snel verstopt raakt 

en garandeert een hoogwaardige 

afwerking. Het fi lter wordt samen 

met de kap verwijderd en dat betekent 

minder knoeien.

Onderstel met TiltBack™-ontwerp  

- We hebben het onderstel zodanig ontworpen 

dat deze achterover helt. Dit betekent dat 

de verfemmer makkelijk door één persoon kan 

worden vervangen en dat het reinigen en onderhouden 

van de pomp een stuk eenvoudiger is geworden.

Dankzij de telescopische handgreep is de slang makkelijk 

uit te rollen en kan het toestel makkelijk door één persoon 

in de bestelwagen worden geladen.

De DUTYMAX-spuittoestellen zijn krachtige hydraulische spuittoestellen 

voor schilders- en stucadoorsbedrijven met een hoge productie. 

Ze zijn geschikt voor het aanbrengen van zeer uiteenlopende materialen, 

variërend van latex en acrylaten tot elastomeren op grote residentiële en 

commerciële werklocaties. Het DUTYMAX-ontwerp is geoptimaliseerd 

voor het effi ciënt spuiten van zware materialen zoals pleister, bitumen, 

brandvertragende materialen en vloeibare dakbedekkingsoplossingen.

De DUTYMAX 300DI is robuust en betrouwbaar en voldoende krachtig 

voor intensief gebruik met zware materialen, zelfs met 2 of 3 pistolen.

Bekijk onze 

toepassingsvideo’s 

op: 

http://8.graco.eu.com

Materialen & toepassingen

ProConnect™ – systeem voor pompverwijdering 

zonder gereedschap

Stilstandtijd kost u geld! Het ProConnect-systeem voor 

pompverwijdering maakt het mogelijk om de Endurance™-pomp 

eenvoudig en snel te verwisselen. De klus is in enkele seconden 

geklaard, op de werkvloer en zonder gereedschap. 

Net als bij uw autobanden. Houd er eentje op voorraad!

ENDURANCE-pomp is geoptimaliseerd 

voor het spuiten van pleistermaterialen

De pomp wordt direct ondergedompeld in een verfemmer of 

materiaalhouder en zuigt zelfs de dikste materialen aan. Terugslag-

ventielen met keramische kogels* aan de in- en uitlaat maken de pomp 

een stuk effi ciënter, wat zorgt voor een hoger rendement. Volledig chromen 

pompstang en -cilinder zijn verchroomd voor een maximale levensduur.

 **Roestvrijstalen kogel wordt afzonderlijk geleverd voor optimalisatie 

bij het spuiten van verf



www.graco.com
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Omschakelen tussen benzine & elektrisch

Eenvoudig omschakelen naar een benzine- of 

elektromotorkit is snel te realiseren op de werkvloer – 

door één persoon en zonder gereedschap.

Flexibiliteit voor aanpassing aan de beschikbare 

voeding op de werkvloer: u kunt het toestel altijd 

gebruiken, ongeacht het type voeding dat beschikbaar 

is bij de klus.

UNIEKE HYDRAULISCHE TECHNOLOGIE

Hydraulische motor met hoog 

rendement

-  Ontwerp met snelle omschakeling 

voor gelijkmatige druk bij het pistool

-  Geen hydraulische onderbrekingen 

dankzij speciaal hellend ontwerp

Koelsysteem met hoog vermogen

-  Koelvinnen op het reservoir buigen 

warmte sneller af

- Extra grote olietank

- Turboventilator voor continue koeling

De DUTYMAX EH300DI is standaard uitgerust met een fase-indicatie: 

een lampje op de besturingsmodule geeft snel de faserichting aan. Indien nodig kan 

de snel verwisselbare elektrische stekker worden omgezet naar de juiste polariteit, 

zodat u de apparatuur snel kunt instellen en aan de slag kunt.

Bovendien zorgt de besturingsmodule voor bescherming van de motor tegen hoge 

spanningen, wat uitval door vuile voedingsbronnen voorkomt.

GOED OM TE WETEN

GIPS- EN PLEISTERSYSTEEM

Breid uw DUTYMAX-

spuittoestel uit tot een 

compleet pleistersysteem 

met de materiaalhouder voor 

90 liter en een zakpersroller 

als u materiaal verwerkt dat 

in zakken wordt geleverd. 

SPUIT MEER DAN 700 m2

per dag…

… met een ploeg van 4 man. 

Gebruik de aanzuigkit 

voor verfhouders/containers 

om rechtstreeks te pompen 

vanuit een 500 of 1.000 liter-

container van uw 

materiaalleverancier: 

bijzonder effectief, 

met name bij inbouw 

in een bestelwagen 

of aanhangwagen.

Tot 90 m slang

Spuit verf terwijl uw toestel 

buiten het pand blijft staan.

Faseregeling op DUTYMAX EH300DI

ONDERSTEUNING 

VOOR LANGE SLANGEN EN 

GROTE TIPFORMATEN

Toestel V H V+H (max.) Tipgrootte alleen H* (max.)
 * verf

DUTYMAX 
EH200DI

20 m 15 m 35 m 0,043" 45 m

DUTYMAX 
GH200DI

25 m 20 m 45 m 0,043" 60 m

DUTYMAX 
EH / GH 300DI

30 m 30 m 60 m 0,043" 90 m



KLAAR OM TE SPUITEN

De DutyMax-serie wordt compleet geleverd inclusief pistool, 

pistoolwartel voor comfortabel spuiten, 15 m slang, een met 

vloeistof gevulde drukmeter, 2 RAC™ X-tips met tiphouder, 

ProConnect™, een set keramische en roestvrijstalen kogels, 

TSL™ en multigereedschap.
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Pistolen
289605  HD blauw airlesspistool 

met RAC X-tiphouder en 531-tip

245820  HD inline pleisterpistool

Easy Out™-pompfi lters
244071  30 mesh, grijs

244067  60 mesh, zwart (= standaard)

244068  100 mesh, blauw

244069  200 mesh, rood

Inlaatfi lter
189920  metaal

Slangen & hulpslangen (230 bar)
240797  3/8" x 15 m

241275 3/8" x 30 m

240794  1/4" x 15 m

277331  1/2" x 15 m, materiaalslang

240797  3/8" x 15 m (FBE) BlueMax™ II-slang

238358  hulpslang, 316" x 0,9 m

238959  hulpslang, 3/16" x 1,4 m

238359  hulpslang, 3/16" x 1,8 m

277249 hulpslang, 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)

191239  hulpslang, 3/8" x 3,3 m

Adapters
159841 1/4" (F) x 3/8" (M) adapter

189018 Pistoolwartel

207947  1/2" pistoolwartel

159239  Adapter 1/2" x 3/8"

Verbeter uw afwerkkwaliteit

Dit toestel is verkrijgbaar bij:

Toebehoren DUTYMAX-SERIES
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur 

met behulp van onze professionele hulpstukken.

Wilt u meer informatie over dit product? Raadpleeg onze brochure over airless accessoires 300672.

Artikelnummers:

Motor  

Max. tipgrootte: verf - pleister

Debiet - l/min (gpm)

Max. druk - bar (psi)

Slang

Hulpslang

Pistool

Tipstandaard

Materiaal

Motorvermogen - kW (pk)

Gewicht - kg (lbs)

DUTYMAX

GH200DI

24M055

Benzine

0,047" - 0,051"

8,1 (2,15)

230 (3300)

15 m x 3/8"  

0,9 m x 1/4"

HD blauw voor structuurmateriaal

RAC X 427

RAC X 531

Chroom

4 (5,5)

83 (182)

DUTYMAX

EH200DI

24M054

Elektrisch - 230 V

0,039" - 0,047"

5,9 (1,56)

230 (3300)

15 m x 3/8"  

0,9 m x 1/4"

HD blauw voor pleistermateriaal

RAC X 427

RAC X 531

Chroom

 2,2 (3)

90 (197)

DUTYMAX 

EH300DI

24M056

Elektrisch - 380 V

0,057" - 0,063"

11,3 (3,0)

230 (3300)

15 m x 1/2"  

3,5 m x 3/8"

HD inline pistool

RAC X 643

RAC X 1239

Chroom

5,5 (7,5)

107 (236)

DUTYMAX 

GH300DI 

24M057

Benzine

0,057" - 0,063"

11,3 (3,0)

230 (3300)

15 m x 1/2"

3,5 m x 3/8"

HD inline pistool

RAC X 643

RAC X 1239

Chroom

6,5 (9)

99 (218)

TexSpray-kits
289611  Kit HD blauw airlesspistool, 3/8" x 15 m slang, 

hulpslang, RAC X-tiphouder en 531-tip

289585  Kit HD inline pleisterpistool, 1/2" x 15 m slang, 

hulpslang 3/8" x 3,3 m, RAC X-tiphouder en 

WA1239 + 643-tip

Materiaalhouder
287987  Materiaalhouder 90 liter

289587 Zakpersroller

Flexibele aanzuigset
243167  Aanzuigset voor verfhouders/containers, 

1" (25 cm) - verf

24M445  Aanzuigset voor verfhouder/container, 

2" (50 cm) - pleister

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

Tips & tiphouders
FFAXXX  Groene RAC X fi ne fi nish tip

PAAXXX  Blauwe RAC X professionele airless tip

HDAXXX Bruine RAC X-tip voor zwaar gebruik

WA12XX  RAC X WideRac, voor grote oppervlakken

246215 RAC X-tiphouder

Vloeistoffen
206994  TSL™ 0,25 l

253574  Pump Armor™ 1 l

245133 Pump Armor 3,8 l

* Volumeopbrengsten variëren op basis van het gebruikte pleister en de omgevingscondities. Kleinere keramische kogels bieden een hogere stroomsnelheid met pleister dan roestvrijstalen kogels met verf.

Technische gegevensDUTYMAX-SERIE


