
Profesionálne Airless aplikácie
	GX™ FF - GX™ 21

• Ideálne pre striekanie farieb pri renováciách a novostavbách

• Systém rýchlej výmeny pumpy ProXChange™ Vám umožní každý deň spoľahlivo
dokončiť Vašu prácu

• Kompaktné a ľahké zariadenie s jednoduchým použitím

PROFESIONÁLNE VÝHODY

GX™

Základné striekacie zariadenia 
pre profesionálne Airless striekanie
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GX™	 Základné Airless striekacie zariadenia
pre profesionálnu aplikáciu farieb

Ak ste ešte nemali možnosť vyskúšať výhody Airless aplikácie farieb, tu je Vaša príležitosť! 

“ Airless striekacie zariadenia neboli nikdy tak dostupné, ako sú teraz s Gracom.”

Pokiaľ ste doteraz mali výhrady k výmene Vášho štetca a valčeka za Airless zariadenie, uľahčíme 
Vám rozhodovanie! Vďaka inovatívnej koncepcii Vám rada striekacích zariadení GX™ umožní začať 
s Airless aplikáciou farieb bez veľkých investícií.

Pracujete s Airless zariadeniami? Ak áno, už viete, že Vám umožnia spoľahlivo a rýchlo dokončiť 
prácu s kvalitnejším výsledkom... Graco Vám s radou zariadení GX™ ponúka možnosť efektívne 
využívať tieto výhody nielen pri aplikácii farieb v exteriéri a pri veľkých projektoch. 
Prečo nepoužiť Airless zariadenia tiež v interiéri pri renovačných prácach a v novostavbách? 
Začnite s Airless striekacími zariadeniami GX™, ktoré:  

- sú kompaktnejšou a ľahšou verziou profesionálnych zariadení, s akými ste zvykli pracovať 
- sú navrhnuté tak, aby poskytli výhody Airless aplikácie s najnižšími investíciami
- sú ideálne pre aplikáciu druhej vrstvy náteru a zvýšenie efektivity pri prácach menšieho rozsahu

Rada zariadení GX umožňuje 
profesionálnym maliarom využívať 
výhody AIRLESS technológie 
striekania farieb:

➤ RÝCHLOSŤ A EFEKTIVITA:
dokončite prácu rýchlejšie

➤ ROVNOMERNÁ APLIKÁCIA:
naneste rovnomernú vrstvu
farby na každý povrch

➤ KVALITNEJŠÍ POVRCH:
nezanecháva stopy ako
pri maľovaní valčekom
alebo štetcom

➤    JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA:
preneste zariadenie kamkoľvek
potrebujete

Praktická nádoba 
na odkvapkávanie 
Eliminuje riziko 
znečistenia farbou.

Flexibilná priehľadná 
sacia hadica 
Jednoduché použitie 
a čistenie.  Striekajte farby 
na vodnej alebo riedidlovej 
báze  priamo z nádoby s 
objemom 1 - 30 litrov.

Koncepcia priameho ponoru 
Čerpá farbu priamo z nádoby.

Profesionálna striekacia 
pištoľ SG3™ 

s tryskou RAC X™, 15 m hadicou

Piestová pumpa ProX™

- mimoriadna odolnosť a dlhá životnosť
- výnimočná, odolná stieracia podložka pre bezúdržbové používanie 
- meniteľné komponenty pumpy pre jednoduchú údržbu

Jednoduchá manipulácia 
Zariadenie môžete jednoducho 
nosiť so sebou
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! TIP
Náhradná pumpa 
Predíďte odstávke tým, 
že máte pripravenú 
náhradnú pumpu!

Posuňte a nadvihnite kryt            Odpojte časť s pumpou Použite špeciálny otvor v 
ráme na uvoľnenie pumpy

Vložte a upevnite 
novú pumpu

Systém výmeny pumpy ProXChange™

Jednoduchý a rýchly systém opravy pumpy
Pumpu môžete odstrániť a nahradiť v štyroch jednoduchých krokoch: 
➤ Nepotrebujete žiadne nástroje
➤ Jednoducho otvoríte kryt a nahradíte pumpu

Premeňte svoje striekacie 
zariadenie GX na optimálne 
zariadenie pre renovácie

JetRoller™

Rozšírte možnosti svojho striekacieho 
zariadenia s valčekovým systémom 
Jet Roller  a minimalizujte aplikačný čas 
prostredníctvom kombinácie valčekovania 
a striekania v jednom kroku.  

Výhody: 

➤  použitie s bežne dostupnými 18 alebo
25 cm poťahmi.

➤ prácu dokončí o polovicu rýchlejšie
     ako pri bežných metódach
➤ redukuje prestreky
➤ zlepšuje dosah
➤ redukuje množstvo pohybov valčekom

Sada obsahuje ľahký odnímateľný valček, 
50 cm predĺženie, ventil CleanShot™ Shut-
Off™, Inline™ pištoľ, striekaciu trysku a 
držiak trysky.

Ukazovateľ tlaku 
Profesionálny manometer 
plnený olejom.

PushPrime™ 
Zabezpečuje rýchly prívod farby 
za každých okolností - uvoľňuje 
zanesené prítokové ventily pri 
problémoch s čerpaním farby.

Regulácia tlaku 
Umožňuje nanášať širokú 
škálu vrstiev striekaním 
alebo valčekom.

Zásobník (5,7 litra) 
- ideálny pre malé

množstvá farby 
- súčasťou je veko

zabraňujúce rozliatiu 
farby pri prenášaní

Profesionálna striekacia 
pištoľ  FTx™-E
s tryskou RAC X™ a 7,5 m hadicou



GX™	 Základné Airless zariadenia
pre profesionálnu aplikáciu farieb

Príslušenstvo
Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním nášho profesionálneho príslušenstva:

Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

Obchodná kancelária Košice
DASS, s.r.o. • Hraničná 794/2 (Areál ASKO), 040 01 Košice • Slovenská republika • Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 917-479063 •
E-mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

Obchodná kancelária Nitra
DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra • Slovenská republika• Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 908-987626 •
E-mail: prvak@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika • 
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688 • E-mail: dass@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

©2016 DASS, s.r.o., Brožúra č. 300735 SK (rev.A) · 02/16 · Vytlačené v Európe.
Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie. 
Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. 

Pištole 
17J265	
17J910	

FTx™-E pištoľ, 2-prstová, s tryskou RAC X™ 210 
SG3™ pištoľ, 4-prstová, s tryskou RAC X™ 515 

Filtre
Pištoľové filtre (pre GX™ FF - FTx™ -E)
257129	 30 mesh, sivý	
287032	 60 mesh, čierny	
287033	 100 mesh, modrý
257130            200 mesh, červený 
Pištoľové filtre (pre GX™ 21 - SG3™)
218131 60 mesh, čierny
218133	 100 mesh, modrý
256975	 150 mesh, červený
Materiálový filter InstaClean™

257094	 40 mesh, in-line filter

Hadice 
214698	
247340	

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

Trysky a držiaky trysiek
FFAXXX 
PAAXXX 
WA12XX 
246215 

Ostatné
17J444	
17H170	
253574	

Zelená RAC X™ pre jemné povrchy 
Modrá RAC X™ pre profesionálny airless 
RAC X™ Wide RAC™ pre veľké povrchy RAC X™ 
držiak

Popruh na nosenie zariadenia
Gravitačný zásobník, 5,7 litra (len GX™ FF) 
Kvapalina Pump Armor™, 1 liter

ProXChange™ Pump Kit - balenie 
24Y472            pre všetky GX zariadenia

JetRoller™ systém 
s Inline™ pištoľou bez Inline ™ pištole 

24V490	 Valček 18 cm
24V491	

Valček 18 cm	      24V492	
Valček 25 cm	      24V493	 Valček 25 cm	

CleanShot™ RAC X™ Tyčová pištoľ 
287026          90 cm 287027            180 cm

Valčeky s InLine™ pištoľou
6880095	
098084 
098085 
245397	

exteriér, 30 cm pevný
exteriér, 90 - 180 cm teleskopický 
exteriér, 45 - 90 cm teleskopický 
interiér, 50 cm pevný

Predlžovacie nástavce RAC X™ trysiek
287019	 25 cm	 287021	 50 cm	

40 cm	 287022	 75 cm	287020 
232123	 1 m Heavy Duty predĺženie 

Ukončovacie hadicové biče (230 bar)
238358	
238359 
238959	

3/16" x 0,9 m	
3/16" x 1,8 m 
3/16" x 1,4 m

ProGuard™+
24W090	
24W755	

230 V, CEE 7/7, zásuvka 
230 V, IEC320, multicord

Technická špecifikácia
Všetky zariadenia dodávame kompletné a pripravené na okamžité použitie:

Názov modelu: GX™ FF GX™ 21
Objednávacie čísla:  pre EURO verziu (230 V) Inštalovaná zásuvka/ 17G184 CEE VDO kábel / 17G183

 pre Multicord verziu (230 V) Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222 Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Maximálny pracovný tlak - bar 207 bar 207 bar
Maximálna veľkosť trysky - 1 pištoľ 0.019" 0.021"
Maximálny prietok - l/min. 1,5 1,8
Typ rámu Stojan so zásobníkom DI Stojan
Sací systém 5,7 litrový zásobník, odolný voči rideidlám 	Biely, odolný voči riedidlám
InstaClean™ filter pumpy Žiadny 40 mesh
Hadica 3/16" X 7,5 m BlueMax™ II 1/4" x 15 m Duraflex™

Pištoľ / Držiak / Tryska FTx™-E / RAC X™ / FFLP210 SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Pištoľový filter 100 mesh 60 mesh
Typ pištole 2-prstová 4-prstová




