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

GX™

• Ideal para a pintura em projetos de renovação e de construção de habitações novas

• Termine sempre todos os trabalhos graças ao sistema de substituição rápida da bomba ProXChange™

• Compacta, leve e fácil de utilizar

VANTAGENS PROFISSIONAIS

A ferramenta de pintura essencial  
para profissionais



A ferramenta de pintura essencial  
para profissionais

Talvez ainda não tenha tido a oportunidade de tirar proveito dos benefícios da pulverização 
Airless em primeira mão? Então, esta é a sua oportunidade!

“Nunca esteve tão acessível um verdadeiro pulverizador Airless para profissionais.”
Se alguma vez hesitou em trocar o seu pincel e rolo por um equipamento Airless, acabamos 
de facilitar a sua decisão! Graças ao seu design inovador, a linha GX™ da Graco permite-lhe dar 
os seus primeiros passos com o equipamento de pulverização Airless, com um investimento 
muito reduzido.

É um pintor Airless? Já sabe que pode terminar mais trabalhos mais rapidamente e com um melhor 
acabamento... O que lhe PODEMOS dizer é que, com a linha GX™ da Graco poderá agora transferir 
esses benefícios ainda para mais trabalhos!
Porquê apenas utilizar a pintura Airless para trabalhos de exterior ou projetos comerciais de maior 
dimensão? Por que não utilizar um equipamento Airless também para trabalhos de renovação 
interior? Comece agora com as bombas Airless GX™ que são:  
 -  o equipamento profissional com o qual costumava trabalhar, embora numa versão mais 

compacta e mais fácil de transportar
 - concebidas para oferecer mais benefícios ao mais baixo investimento de sempre
 -  ideais para pintar a sua segunda cor e aumentar a sua produtividade em pequenos locais 

de trabalho

Com a linha de bombas Airless GX™ 
da Graco, os profissionais podem tirar 
proveito dos benefícios da pintura 
AIRLESS:

➤  VELOCIDADE E EFICIÊNCIA:  
termine os seus trabalhos 
mais rapidamente

➤  APLICAÇÃO UNIFORME:  
aplique uma camada uniforme  
de tinta em toda a superfície

➤  MELHOR ACABAMENTO:  
não deixa marcas como  
com um rolo ou um pincel

➤  MANUSEAMENTO FÁCIL:  
leve o seu pulverizador consigo 
para onde quer que vá

Cómodo depósito  
de resíduos
Impede os resíduos 
da tinta.

Tubos transparentes 
flexíveis
Fáceis de utilizar e limpar. 
Pulverize tintas à base 
de água ou solventes 
diretamente a partir de 
baldes de 1 a 30 litros.

Design de imersão direta
A tinta aplica-se diretamente  
dos baldes de tinta.

Pistola profissional SG3™

com bico RAC X™  
e mangueira de 15 m.

Bomba de pistão ProX™

- Bomba de pistão de durabilidade e longevidade excecionais
-  Bloco limpador lubrificado, exclusivo e vitalício, para um funcionamento 

sem manutenção
- Componentes modulares da bomba para uma manutenção fácil

Máxima portabilidade
Transporte facilmente o seu 
pulverizador  
       consigo



! DICA
Bomba  
de substituição
Evite ficar parado,  
tendo sempre  
à mão uma bomba  
de substituição!

Retire a secção da bombaFaça deslizar e abra  
a porta de acesso

Utilize a chave sextavada  
da estrutura para desapertar  
a bomba e retirar o baixo

Instale o novo cartucho  
e substitua a bomba

Sistema de substituição da bomba ProXChange™
 

O sistema fácil e rápido de reparação da bomba 
Pode retirar e substituir o baixo da bomba em apenas quatro etapas simples: 

➤ Não são necessárias quaisquer ferramentas para retirar a bomba 

➤ Basta levantar a porta para retirar a bomba

Transforme a sua unidade 
GX na melhor ferramenta 
de pintura de renovação

JetRoller™

Amplie o seu pulverizador
Utilize o seu rolo preferido e combine 
a pintura com rolo e spray numa única 
operação. Amplie o seu pulverizador 
com o JetRoller e minimize o tempo de 
aplicação, ao combinar a pintura com 
rolo e spray numa única operação.

Vantagens:
➤  Utiliza revestimentos de rolo de 18 

ou 25 cm, habitualmente disponíveis

➤  Permite concluir trabalhos  
de grande dimensão em metade  
do tempo dos métodos tradicionais

➤ Reduz o excesso de pulverização

➤ Elimina os gestos de extensão

➤  Elimina a necessidade de subir 
e descer constantemente

O kit inclui uma estrutura de rolo leve 
e descartável, uma extensão de 50 cm, 
válvula CleanShot™ Shut-Off™, pistola 
Inline™, bico e adaptador.

Manómetro
Manómetro profissional  
de óleo.

PushPrime™

Garante sempre a ferragem rápida –  
solta a esfera das válvulas 
de entrada em caso de dificuldade 
com a ferragem.

Controlo de pressão 
ajustável
Permite-lhe pulverizar ou pintar 
com rolo uma vasta gama 
de revestimentos.

Depósito (5,7 litros) –  
Remoção sem ferramentas
-  Ideal para pequenas 

quantidades de material
-  Tampa incluída para 

portabilidade à prova 
de derrames

Pistola profissional FTx™-E
com bico RAC X™ e mangueira de 7,5 m.



A ferramenta de pintura essencial  
para profissionais

Acessórios
Tire o máximo rendimento do seu equipamento, utilizando os nossos acessórios profissionais:

Especificações técnicas
Todas as unidades são fornecidas completas e prontas a pintar:
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Pistolas
17J261 Pistola FTx™-E, 2 dedos, com bico RAC X™ 210 tip
17J910 Pistola SG3™, 4 dedos, com bico RAC X™ 515

Filtros
Filtro da pistola (para Pistola GX™ FF - FTx™-E)
257129 30 mesh, cinzento
287032 60 mesh, preto
287033 100 mesh, azul
257130 200 mesh, vermelho
Filtro da pistola (para pistola GX™ 21 - SG3™)
218131 50 mesh, azul
218133 100 mesh, laranja
256975 150 mesh, vermelho
Filtro de material InstaClean™

257094 40 mesh, filtro Inline

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

Bicos e adaptadores
LPXXX Bico de baixa pressão RAC X™ verde
FFLPXXX Bico de baixa pressão com acabamento fino RAC X™ verde
WA12XX RAC X™ Wide RAC™, para superfícies amplas
246215 Adaptador RAC X™

Outro
17J444 Alça de transporte
17H170 Depósito, 5,7 litros (GX™ FF apenas)
253574 Bomba Armor™, 1 litro, fluido de limpeza

Kit para bomba ProXChange™ - Blister
24Y472 Baixo de bomba em blister,  

adequada para todas as unidades GX

Sistema JetRoller™ 
com pistola Inline™  sem pistola Inline™

24V490 rolo 18 cm 24V492 rolo 18 cm
24V491 rolo 25 cm 24V493 rolo 25 cm 

Pistola com extensão CleanShot™ RAC X™

287026 90 cm 287027 180 cm

Rolos com pistola InLine™

6880095 Exterior, 30 cm fixo
098084 Exterior, 90-180 cm telescópico
098085 Exterior, 45-90 cm telescópico
245397 Interior, 50 cm fixo

Extensões de bico RAC X™

287019 25 cm 287021 50 cm
287020 40 cm 287022 75 cm
232123 Extensão de 1 m para trabalhos pesados

Chicotes (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, shuko
24W755 230 V, IEC320, multicord

Nome do modelo: GX™ FF GX™ 21
Referências:  para a versão EURO (230 V) Cabo CEE VDO / 17G184 Cabo CEE VDO / 17G183

 para a versão Multicord (230 V) Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222 Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Pressão máx. de funcionamento - bar 207 bar 207 bar
Tamanho máx. do bico - 1 pistola 0,019" 0,021"
Débito máx. da tinta - l/min. (gpm) 1,5 / (0,38) 1,8 / (0,47)
Design da estrutura Suporte para depósito Suporte DI
Sistema de sucção Depósito de 5,7 litros, resistente a solventes Branco, resistente a solventes
Filtro da bomba InstaClean™ Nenhum 40 mesh
Mangueira 3/16" x 7,5 m BlueMax™ II 1/4" x 15 m Duraflex™

Pistola / Adaptador / Bico FTx™-E / RAC X™ / FFLP210 SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Filtro da Pistola 100 mesh 60 mesh
Estilo pistola 2 dedos 4 dedos


