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

• Ideaal voor schilderwerken bij renovatie- en nieuwbouwprojecten

• Klaar elke klus, elke dag opnieuw, dankzij het ProXChange™-systeem voor snelle pompvervanging

• Compact, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk
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Misschien hebt u nog niet de mogelijkheid gehad om de voordelen van airless spuiten zelf 
te ervaren? Dan is dit uw kans!

“Een echt airless spuittoestel voor professionals is nog nooit zo betaalbaar geweest.”
Als u ooit bedenkingen hebt gehad bij de overschakeling van een verfkwast of -roller naar  
airless apparatuur, dan hebben we die beslissing nu een stuk gemakkelijker gemaakt!  
Dankzij het innovatieve ontwerp van de GX™-lijn van Graco kunt u uw eerste stappen in  
de wereld van de airless spuitapparatuur zetten met een minimum aan investeringen.

Bent u een airless schilder? Dan weet u ondertussen al dat u meer klussen sneller kunt klaren,  
met een betere afwerking ... Wat we u KUNNEN vertellen, is dat u met de GX™-lijn van Graco  
bij nog meer klussen kunt profiteren van deze voordelen!
Waarom zou u alleen bij klussen buitenshuis of grotere commerciële projecten gebruikmaken van 
airless spuittoestellen? Waarom zou u ze ook niet gebruiken voor renovatieklussen binnenshuis? 
Maak vanaf nu gebruik van de GX™ airless verfspuittoestellen. Deze toestellen zijn:  
 -  nog steeds de professionele apparatuur waarmee u gewend bent te werken, maar in een 

compactere en gemakkelijker verplaatsbare versie
 - ontworpen om alle voordelen te bieden tegen de laagste investering ooit
 - ideaal om uw tweede kleur te spuiten en uw productiviteit te verhogen op kleine werkvloeren

Met de GX™-lijn van airless spuit- 
toestellen biedt Graco professionals de 
mogelijkheid om te profiteren van de 
voordelen van AIRLESS schilderen:

➤  SNELHEID EN DOELTREFFENDHEID:  
klaar uw klussen sneller

➤  UNIFORME AANBRENGING:  
breng een gelijkmatige verflaag 
aan op elk oppervlak

➤  BETERE AFWERKING:  
laat geen strepen achter  
zoals een verfkwast of -roller

➤  EENVOUDIGE BEDIENING:  
neem uw spuittoestel  
overal mee naartoe

Handige 
druppelbeker
Elimineert het risico  
op verfdruppels.

Flexibele  
transparante leiding
Eenvoudig te gebruiken  
en te reinigen.  
Spuit verf op water- 
of oplosmiddelbasis 
rechtstreeks vanuit 
containers van 1-30 liter.

Ontwerp voor directe aanzuiging
Pompt verf rechtstreeks  
uit verfemmers.

Professioneel  
SG3™-pistool

met RAC X™-spuittip  
en slang van 15 m.

Krachtige ProX™-zuigerpomp
- Uitzonderlijk duurzame zuigerpomp met een lange levensduur
-  Exclusieve afstrijker die te allen tijde gesmeerd blijft voor een werking  

zonder onderhoud
- Modulaire pomponderdelen voor een eenvoudig onderhoud

Extreme verplaatsbaarheid
Neem uw spuittoestel  
eenvoudig overal  
       mee naartoe



! TIP
 
Vervangingspomp
Vermijd stilstandtijd 
door altijd een extra 
vervangingspomp  
bij de hand te hebben!

Verwijder de pompsectieSchuif en til de toegangsdeur 
open

Gebruik de zeskantfitting van het 
frame om de pomp los te maken 
en het patroon te verwijderen

Installeer een nieuw patroon 
en plaats de pomp terug

ProXChange™-systeem voor pompvervanging 

Het snelle en eenvoudige systeem voor pompherstelling 
In vier eenvoudige stappen kunt u het pomppatroon verwijderen en vervangen: 

➤ Geen gereedschap nodig om de pomp te verwijderen 

➤ Til de deur gewoon op om de pomp te verwijderen

Maak van uw GX-toestel  
het optimale 
schildergereedschap  
voor renovatieklussen

JetRoller™

Breid uw spuittoestel uit
Gebruik de roller van uw voorkeur 
en combineer rollen en spuiten in 
één beweging. Breid uw spuittoestel 
uit met de JetRoller en minimaliseer 
de aanbrengtijd door rollen en spuiten 
te combineren in één beweging.

Voordelen:
➤  Maakt gebruik van de standaard 

verkrijgbare verfrollen van 18  
of 25 cm.

➤  Klaart grote klussen in de helft 
van de tijd in vergelijking met 
traditionele methodes

➤ Beperkt overspray

➤  Zorgt ervoor dat u zich niet meer 
hoeft uit te strekken

➤  Zorgt ervoor dat u niet meer hoeft  
te klimmen en voortdurend op en 
neer hoeft te gaan

In deze set zit een lichtgewicht 
afneembare verfrolbeugel,  
verlengstuk van 50 cm, CleanShot™ 
Shut-Off™-ventiel, Inline™-pistool, 
spuittip en tiphouder.

Manometer
Professionele met olie gevulde 
manometer.

PushPrime™

Garandeert betrouwbaar 
voorpompen, elke keer 
opnieuw – maakt vastzittende 
terugslagventielen aan de inlaat  
los bij voorpompproblemen.

Instelbare drukregeling
Biedt u de mogelijkheid  
om zeer uiteenlopende coatings 
te spuiten of te rollen.

Reservoir (5,7 liter) – 
Verwijdering  
zonder gereedschap
-  Ideaal voor kleine hoeveelheden 

materiaal
-  Inclusief deksel voor verplaats- 

baarheid zonder morsen

Professioneel FTx™-E-pistool
met RAC X™-spuittip en slang van 7,5 m.
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Accessoires
Haal zoveel mogelijk uit uw apparatuur met behulp van onze professionele accessoires:

Technische specificaties
Alle toestellen worden spuitklaar geleverd:

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen 
Tel.: + 32 (89) 77 07 00 • Fax: + 32 (89) 77 07 77 • http://www.graco.com

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.  
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

©2016 Graco BVBA  300735NL (rev.B)  06/16  Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

Pistolen
17J261  FTx™-E-pistool, tweevingerig, met RAC X™ 210-spuittip
17J910 SG3™-pistool, viervingerig, met RAC X™ 515-spuittip

Filters
Pistoolfilter (voor GX™ FF - FTx™-E-pistool)
257129  30 mesh, grijs
287032  60 mesh, zwart
287033  100 mesh, blauw
257130  200 mesh, rood
Pistoolfilter (voor GX™ 21 - SG3™-pistool
218131  50 mesh, blauw
218133 100 mesh, oranje
256975 150 mesh, rood
Materiaalfilter InstaClean™

257094  40 mesh, ingebouwde filter

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

Spuittips en tiphouders
FFAXXX  Groene RAC X™-spuittip voor fijne afwerking
PAAXXX  Blauwe RAC X™ professionele airless spuittip
WA12XX  RAC X™ Wide RAC™, voor grote oppervlakken
246215  RAC X™-tiphouder

Andere
17J444  Draagriem
17H170  Reservoir, 5,7 liter (alleen GX™ FF)
253574  Pump Armor™, 1 liter, reinigingsvloeistof

ProXChange™-pompset – Blisterverpakking
24Y472 Blisterverpakking, past op alle GX-toestellen

JetRoller™-systeem
met Inline™-pistool  zonder Inline™-pistool
24V490 Roller 18 cm 24V492 Roller 18 cm
24V491 Roller 25 cm 24V493 Roller 25 cm 

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

Rollers met InLine™-pistool
6880095  Buitenshuis, 30 cm vast
098084  Buitenshuis, 90-180 cm telescopisch
098085  Buitenshuis, 45-90 cm telescopisch
245397 Binnenshuis, 50 cm vast

RAC X™-tipverlengstukken
287019  25 cm 287021  50 cm
287020  40 cm 287022  75 cm
232123 Verlengstuk voor zwaar gebruik 1 m

Hulpslangen (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, schuko
24W755  230 V, IEC320, meerkabelig

Modelnaam: GX™ FF GX™ 21
Artikelnummers:  voor Europese versie (230 V) met CEE VDO-snoer / 17G184 met CEE VDO-snoer / 17G183

 voor meerkabelversie (230 V) Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222 Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Max. werkdruk - bar 207 bar 207 bar
Max. tipformaat - 1 pistool 0,019" 0,021"
Max. materiaaldebiet - lpm (gpm) 1,5 (0,38) 1,8 (0,47)
Frameontwerp Standaard met reservoir DI-standaard
Aanzuigsysteem 5,7 liter reservoir, oplosmiddelbestendig Wit, oplosmiddelbestendig
InstaClean™-pompfilter Geen 40 mesh
Slang 3/16" x 7,5 m BlueMax™ II 1/4" x 15 m Duraflex™

Pistool / Tiphouder / Spuittip FTx™-E / RAC X™ / FFA210 SG3™ / RAC X™ / PAA515
Pistoolfilter 100 mesh 60 mesh
Type pistool Tweevingerig Viervingerig


