Högtryckstillbehör

www.graco.be

Få ut det mesta av din utrustning

• Välj rätt tillbehör
och optimera arbetsmiljö och prestanda
• Arbeta snabbare, lättare och renare
• Använd din sprututrustnings fulla kapacitet

Alla Högtrycks-tillämpningar
HÖGTRYCKSTILLBEHÖR

HÖGTRYCKSPISTOLER
OLIKA PISTOLTYPER
Det primära syftet med en högtryckspistol är att fungera som av/på-ventil. Många sprutpistoler har ytterligare funktioner,
till exempel inbyggda filter eller svivel för bättre prestanda. När du väljer pistol finns det flera faktorer att överväga,
till exempel storleken på materialkanalen och spridaren, arbetstryck och pistolens komfort och känsla.
Graco har olika typer av pistoler som uppfyller de olika behov du har. Var och en med sina unika funktioner för bästa sprutkvalitet
och -komfort.

FTx™-pistol
För finare ytor och allmän målning
där hög manövrerbarhet krävs.
Den lättaste pistolen.

Contractor™-pistol

Contractor™-handtagspistol

Den ideela sprutmålningspistolen
för att spruta stora ytor och där
ett robust men ändå komfortabelt
grepp krävs.

Ger en rak anslutning till
förlängningar så att den mest
optimala arbetspositionen uppnås.
Den kan rotera 180° vilket ger
den bästa sprutningspositionen.

Silver Flex™-pistol
Silver Plus™-pistol
Eftersom den här pistolen är
tillverkad i ett stycke är den särskilt
lämplig att spruta tjockare material
med. Den lätta och kraftiga
designen gör att denna pistol är
bekvämare vid längre tids
användning.

Samma hus som Silver Plus™ med
den skillnaden att denna pistol inte
har ett vätskerör som går från
handtag till munstycke.
Fördelen är att en slang
av större diameter kan anslutas
direkt till pistolmunstycket via
spiralskyddet som sitter monterat
på handtagsbasen. För
högtryckssprutning och linjemålning.

TexSpray™ Blå pistol
Unik pistoldesign med stor
materialkanal och en kraftig fjäder.
Idealisk för fasta ämnen, jämn puts,
svällande färger, mastic och
rostskyddsmålning. Använd med
sönderdelningssats för att spruta
texturfinish.

TexSpray™-handtagspistol
Högtryckspistol som är optimerad
för högt flöde av tjockare material
med 1/2" vätskekanaler.
Mindre begränsningar med endast
30° böjning vid pistolens huvud.
Formsprutat polymerhandtag för
bekvämt grepp.

CONTRACTOR- OCH FTX-PISTOLER
AVANCERADE FUNKTIONER FÖR LÅNG LIVSLÄNGD

✔

✔

✔

MINIMAL SPOTTNINGSEFFEKT
Speciell sätesdesign minimerar utrymmet
mellan nål och munstycke och minskar därmed
spottningseffekten markant när pistolen avfyras.

✔
✔

SNABB OCH KONSEKVENT NÅLAVSTÄNGNING
The FlexSeal™-nåldesignen håller nålen i ett flexibelt
skydd och undviker utsatthet från färgen.
När pistolen används, blåses FlexSeal™ upp som
en ballong. Trycket inuti pistolen trycker mot den
nu uppblåsta tätningen.
Detta gör att nålen stänger lättare och snabbare.

✔

✔ ✔

“EASY TO REACH”-AVTRYCKARSPÄRR
Enkelt, tumaktiverat säkerhetslås

EASYGLIDE™-PISTOLSVIVEL
Ökad manöverbarheten

AVSKÄRMAD FJÄDER
Fjädern är separerad från nålen
och har ingen kontakt med materialet.
=>
eliminerar att materialet torkar eller
att skräp kommer in till fjädern
=>
modulär konstruktion möjliggör
enkla utbyten på fältet

✔

ERGONOMISKT PISTOLHANDTAG
Minskar operatörsutmattning,
ger bättre styrning
och komfort vid sprutning

AVTAGBAR SKYDDSBYGEL
Enkel åtkomst till pistolfilter

Kolla in filmen på
www.ContractorFtx.eu

SNABBREFERENSTABELL FÖR PISTOLER
Contractor™

FTx™

Contractor
Handtagspistol

Silver
Plus™

Silver
Flex™

TexSpray
Blå

TexSpray
Handtag

248 bar
3,2 mm

248 bar
3,2 mm

248 bar
3,2 mm

345 bar
2,3 mm

345 bar
2,3 mm

275 bar
3,2 mm

280 bar
6,35 mm
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288475

288438

244364

246240

246468

288425

288429

EGENSKAPER
Max. tryck
Hålöppningens diameter

KAN ANVÄNDAS MED
RAC X™, munstycksskydd och munstycke
RAC 5™, munstycksskydd och munstycke
EasyOut™-pistolfilter

KONFIGURATIONS
PISTOL
2-fingersavtryckare, RAC X,
munstycksskydd och munstycke*
4-fingersavtryckare, RAC X,
munstycksskydd och munstycke*
2-fingersavtryckare, RAC 5,
munstycksskydd och munstycke*
2-fingersavtryckare, RAC 5, munstycksskydd

243283
288477

288428

2-fingersavtryckare,
fast munstycke och munstycksskydd
4-fingersavtryckare,
fast munstycke och munstycksskydd
2-fingersavtryckare,
FF fast munstycke och munstycksskydd
4-fingersavtryckare,
HD munstycksskydd och munstycke
2-fingersavtryckare, RAC 5, munstycksskydd
och LineLazer-munstycke*
4-fingersavtryckare, utan munstycksskydd,
utan munstycke (HAA munstycke
och RAC X munstyckskydd rekommenderas)

SATSER MED PISTOL, MUNSTYCKE, SLANG
OPTIMERA EFFEKTIVITET
Om du behöver byta ut utslitna delar i din sprututrustning eller
om du vill ha en sprututrustning för lösningsmedelsburna
material och en annan för vattenburna, finns kompletta satser
med pistol, munstycke, slang för alla pistoltyper som nämns
ovan.
Optimera komfort och effektivitet genom att ha rätt verktyg
för varje applicering.

235460
235461
235462
241705
248157

245820

MUNSTYCKSSKYDD OCH MUNSTYCKEN
DET ÄR VIKTIGT ATT VÄLJA RÄTT MUNSTYCKE TILL RÄTT JOBB!
De optimerar prestandan, förbättrar kvalitén på ditt arbete och sänker kostnaderna.
Gracos överlägsna RAC X™ SwitchTips™ är högpresterande munstycken med lång livslängd som
utformats för att upprätthålla ett brett sprutningsmönster under lång tid. RAC X-munstycken som
finns tillgängliga i ett brett urval av storlekar sprutar allt från lacker och latex till texturmaterial.
De korresponderande munstycksskydden har utformats efter optimal arbetssäkerhet.

Den senaste serien med RAC X-munstycken förenklar valet
av rätt munstycke för rätt tillämpning. De har helt enkelt olika färger
efter vilken applicering de ska användas till.

Det gröna FFA-munstycket för alla lackappliceringar.
Det blå PAA-munstycket för alla professionella högtrycks appliceringar.
Det bruna HDA-munstycket för alla tunga- och textur appliceringar.

Förutom färgmärkningen har RAC X HDA-munstyckena ett stort antal “BIG TIP” storlekar som är speciellt utvecklade för
högprestanda- applikationer. Den patenterade Long Life-designen på RAC X-munstycket samt sprutbredden sparar tid åt målaren,
ger perfekt sönderdelning och kvalitetsfinish. Den särskilda bajonettfattningen, säkerställer att munstycket sitter säkert i skyddet.
WideRac™-munstycket med en sprutbredd på 60 cm täcker dubbla ytan på halva tiden: Perfekt för volymappliceringar.

SPRUTBREDD
Intervall

FFA-xxx

PAA-xxx

HDA-xxx

Hålstorlek 5 cm 10 cm
208
0.008” 108

15 cm

20 cm

25 cm

WA-xxxx
30 cm

35 cm

40 cm

60 cm

308

200 maskor/tum

0.010”
0.012”
0.014”

110

210

310

410

510

112

212

312

412

512

612

214

314

414

514

614

0.015”
0.017”
0.019”
0.021”
0.023”
0.025”

115

215

315

415

515

615

217

317

417

517

617

817

219

319

419

519

619

819

221

321

421

521

621

721

323

423

523

623

723

225

325

425

525

625

227

327

427

527

627

329

429

529

629

231

331

431

531

631

433

533

633

235

335

435

535

635

537

637

1237

439

539

639

1239

441

541

641

443

543

643

445

545

645

451

551

651

455

555

655

561

661

0.027”
0.029”
0.031”
0.033”
0.035”
0.037”
0.039”
0.041”
0.043”
0.045”
0.051”
0.055”
0.061”
0.065”
0.071”

Pumpfilter
Pistolfilter
LÄMPLIGHETS-KORRESPONDANS*
100 maskor/tum
(287032)
100 maskor/tum

821

60 maskor/tum

60 maskor/tum
(287033)

30 maskor/tum

ingen

1221
1223
1225

827
729

735

1227
1229

831

1231

833

1233

835

1235

30 maskor/tum

ingen
ingen

665
671
* beror på materialkvaliteten

FILTER
OPTIMERA YTKVALITETEN

B

Filter förhindrar att smuts och föroreningar kommer in
i sprutsystemet. De minimerar möjliga stopp i munstycket
och optimerar kvaliteten på ytan.
I ett standard-sprutsystem passerar färgen genom 3 filter innan
sönderdelning: Inloppssilen (A), pumpfiltret (B) och pistolfiltret (C).
Det första filtret är störst och det sista det minsta.
Filterstorleken definieras av antalet maskor/tum.
Ju fler maskor/tum desto mer av materialet filtreras bort.
Det rekommenderas att använda ett finare filter till material
med lägre viskositet (100 maskor/tum) och ett grövre filter
(60 maskor/tum) med tjockare material som latexfärger.

C
A

Gracos exklusiva EasyOut™-filtreringskoncept filtrerar färgen från filtrets insida
och ut ur filtret, och fångar effektivt in alla föroreningar inuti filternätet.
RESULTAT: Väldigt enkelt att ta bort, att rengöra och att återanvända.

HÖGTRYCKSSLANGAR
OPTIMERAR FLÖDE OCH TRYCK
BlueMax™ II-slangar är det senaste i slangteknik.
De är både de lättaste och bland de mest flexibla
i branschen. Sist men inte minst behåller dessa slangar
högsta prestanda ända fram till pistolen.
Fråga efter BlueMax™ II.
EXEMPEL

När slanglängden överskrider 15 meter
rekommenderas det att öka slangdiametern.
Större area minskar friktionen.
Åtminstone för halva totallängden för standard
appliceringar, och hela längden vid tjocka material.
Den här allmänna regeln säkerställer bra prestanda
vid pistolen.

Måla med Ultra® Max II

30 m

1/4" x 15 m + 1/4" x 15 m + böjlig vipp-ända

45 m

3/8" x 30 m + 1/4" x 15 m + böjlig vipp-ända

Textur med Mark V™

22,5 m

3/8" x 15 m + 3/8" x 7,5 m + böjlig vipp-ända

Textur med Mark X™

45 m

1/2" x 45 m + böjlig vipp-ända

Gracos slangar finns i dimensioner från 3/16", 1/4" till 3/8" i diameter och längder från 4,5 m till 30 m.
För att optimera arbetskomforten finns BlueMax böjliga vipp-ändor från 0,9 m.

SATS FÖR MINDRE SPRUTDIMMA
OPTIMERA EFFEKTIVITETEN
För att minska sprutdimman vid sprutning kan du minska trycket,
minska avståndet till väggen, minska sprutvinkeln, minimera
öppningen på sprutmunstycket och hålla en rät vinkel mot ytan.
Tycker du att det är svårt att göra allt detta på en gång?
Inga problem.
För att klara behoven vid målning som kräver mindre sprutdimma
har Graco skapat en särskild tillbehörs-sats som i princip helt
och hållet elminerar sprutdimma. Denna sats är särskilt användbar
för utomhusmålning men fungerar även för inomhusbruk.
Den är optimerad för att lägga på färg som sedan endast behöver
penslas eller rollas efteråt. Artikelnummer 248947 levereras
med 2 sprutmunstycken (LL5321, LL5419).

Kolla in filmen på

www.ofsbygraco.eu

BEHÅLLARE OCH SÄCKTÖMMARE
OPTIMERA PRODUKTIVITETEN
Matar pumpen med hjälp av tyngdmatning.
En fördel vid använding av tjocka material som puts
och spackel. Stor kapacitet möjliggör längre
arbetsperioder innan påfyllning.
Kan användas för korttidslagring och för att transportera
material. Utrustad med extra stora luftpumpade hjul tar
den sig fram överallt, till och med i trappor.
Om du använder material som är paketerat i plastsäckar
ska du använda säcktömmaren.
Så frågan är inte “Varför säcktömmare?” utan
“Varför använder inte jag en?”

VÄTSKOR
TSL™
Speciellt utformade för att förlänga livslängden på pumppackningarna.
Börja alltid varje jobb med att fylla på ett par droppar i vätskekoppen.
Syftet är inte att smörja packningarna, utan att förhindra att smuts
och damm torkar in på kolven.
Pump Armor™
Dubbla syften:
1. Outspätt vid långtidslagring: Smörjning och anti-frys på samma gång
2. Utspätt med 20 % vatten för effektivare daglig rengöring

0,25l (206994)
1l (206995)
3,8l (206996)

1l (253574)
3,8l (245133)

ÖKA DIN RÄCKVIDD
En fullständig serie med tillbehör har utvecklats för att
markant öka komfort, hastighet och produktivitet som du
behöver när du ska måla svåråtkomliga ytor.
Glöm spring upp och ned för stegar och ställningar.
Glöm sprutdimman och slöseriet av material,
som uppstår när ditt munstycke är för långt från ytan.
Att välja rätt verktyg för jobbet kommer att göra ditt liv
lättare och din verksamhet lönsammare.

MUNSTYCKSFÖRLÄNGNINGAR
OPTIMERA KOMFORTEN
Tänk på att spruta ett innertak.
Med rätt munstyckesförlängning kan du slutföra jobbet på en gång.
Förlängningar levereras som standard med munstycksskydd.
Välj 25, 40, 50 eller 75 cm.

RÖR
OPTIMERA MÅNGSIDIGHETEN
Definitivt ett av de mest användbara tillbehören.
Börja med bara ett rör, bygg på den med rätt tillbehör.
Våra rör är de mångsidigaste tillbehören i vår serie.
I tabellen till höger hittar du sammansättningsförslag.

STÅNGPISTOLER
OPTIMERA SÄKERHET
Stångpistoler är kompletta och redo att spruta och har fördelen av ett lättare rör
mellan pistolen och huvudet. Om du lägger till ett svivelhuvud kan du alltid justera
det till rätt sprutvinkel. Huvudet har en luftnål inuti som i princip eliminerar att
pistolen spottar. Finns tillgänglig i RAC X-konfiguration på 90- eller 180 cm.

MODULÄRT SYSTEM
Från ett rör kan du:

CleanShot™
Fasta förlängningar
90 cm
180 cm

bygga en grundläggande
stångpistol (inte CleanShot),

244163
244164

Fasta HD-stänger
(tillbehör)

45° angle adapter
(224399)

25 cm
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm

232121
232122
232123
232124
232125

bygga en CleanShot™
stångpistol,

Teleskoproller
Förlängningar
40-90 cm
90-180 cm
180-360 cm

218775
218776
218777

skapa ett extra långt
verktyg som når,

skapa en
tryckroller.

TRYCKROLLNING
Vid mindre jobb, eller om andra omständigheter, till exempel vind, förhindrar sprutning och en sprutfinish inte
krävs , kan en roller vara ett alternativ. Att använda sprutningsutrustningen för rollning ger betydande fördelar:

SNABBARE
Du behöver inte avbryta och böja dig ned till tråget varje gång
rollern behöver färg. Tryck bara på avtryckaren för att få färg till rullen.

KONTINUERLIG ROLLNING
Non-stopp rollning, alltid “vått-på-vått”.
Inga mer torra fläckar efter påstrykningar i efterhand
och mindre ansträngning för att få färgen på väggen.

JÄMN FÄRGSPRIDNING
Styr exakt hur mycket färg du behöver.
En traditionell roller kräver ofta att färgen sprids ut på rollern
genom att rulla på ett raster innan färgen appliceras på väggen.
I tryckrollern sprider en intern cylinder färgen jämnt
över rollerhylsan vilket ger en jämnare och bättre finish.

Gracos serie med tryckrollers har ett utbud av fasta och teleskopiska rör,
vilket ger alternativ från 30 cm upp till 180 cm.
Beroende på yta och önskad finish kan du välja olika typer av rollerhylsor:

PERFORERADE SYNTETISKA HYLSOR
Idealiskt för släta ytor som golv, väggar och innertak.
Finns i tjocklekarna 10,12,19 och 32 mm med en bredd på 23 eller 30 cm.

PERFORERADE FÖRSTÄRKTA HYLSOR
Har en skumgummiisolering mellan hylsa och den interna cylindern.
Eftersom de är gjorda av fibrer är dessa höljen särskilt lämpliga för målningsarbeten på ojämna ytor
som till exempel ytterväggar. Finns i tjocklekarna 14 och 20 mm med en bredd på 23 cm.

FÄRDIGA SATSER
För inomhusbruk
244279
50 cm fast - utan huvud - ingen pistol
244281
Teleskop (45-90 cm) - ingen pistol
245397
50 cm fast - utan huvud & pistol

För utomhusbruk
6880095 Fast 30cm 14mm rollerhölje
6880096 Fast 45cm 14mm rollerhölje
6880097 Fast 90cm 14mm rollerhylsa
098084
Teleskop 90-180cm 20mm rollerhölje
098085
Teleskop 45-90cm
20mm rollerhölje

In-Line-pistol
In-Line pistol
In-Line pistol
In-Line-pistol
In-Line pistol

SNABBREFERENSTABELL
HITTA SVAR PÅ DINA FRÅGOR
Kan man ansluta en stångpistol till ST Max™-högtryckssprutningssystem?
Eller en tryckroller till en Ultra® Max? Vad är maximal rekommenderad slanglängd
för din högtryckasspruta? Hitta alla svar och mer i tabellen nedan.

ST Max™

Ultra® Max II

GMax™

GH™

Mark V™/ X™

■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■

■

■

■

45 m
60 m

45 m
60 - 75 m

45 m
60 - 90 m

45 m
60 m

SATSER MED PISTOL/MUNSTYCKE/SLANG
SG3™
FTx™
Contractor™
Silver Plus™
Silver Flex™
TexSpray™ Blue
TexSpray™ Inline
Sats för mindre sprutdimma

■
■
■
■

■
■
■
■

248947

■

PUMPFILTER
Kort
30 maskor/tum
60 maskor/tum
100 maskor/tum
200 maskor/tum
Lång
30 maskor/tum
60 maskor/tum
100 maskor/tum
200 maskor/tum

■
246425
246384
246382
246383
244071
244067
244068
244069

SLANGAR*
BlueMax™ II 1/4"
BlueMax II 3/8"

30 m

* Den maximala längden och diametern på slangen beror på flera faktorer som produktens viskositet, prestanda på sprutan och höjdskillnad.

FÖRLÄNGARE
Munstycksförlängare
25 cm
40 cm
50 cm
75 cm
Rör
Stångpistoler RAC X
90 cm
180 cm
Tryckroller för inomhusbruk
Tryckroller för utomhusbruk

RAC X™
287019
287020
287021
287022

■

■

■

■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■
■

■
■

■
■

287026
287027

SPECIFIKATIONER
Behållare
Säcktömmare
Sugrörsats

287987
289587
243167

VÄTSKOR
TSL™
Pump Armor™

■
■

■
■

INFORMATION OM GRACO
Graco grundades 1926 och är världsledande när det gäller system och komponenter för vätskehantering.
Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment vätskor och viskösa
material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.
Företagets framgång grundas på teknisk överlägsen tillverkning i världsklass och en kundservice utan
motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik
som sätter kvalitetsnormerna inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller
utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning och tätningsmedels- och
limapplicering, tillsammans med sprututrustningar för yrkesmåleri- branschen. Gracos fortsatta investeringar
inom vätskehantering och vätskestyrning kommer i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en
mångfaldig världsmarknad.
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