Fusion CS
®

2-Komponent Pistol med ClearShot™ Teknik

B E P R Ö V A D K V A L I T E T. L E D A N D E T E K N I K .

Ett komplett sortiment Reactor-utrustningar
Allt från enkla till avancerade system för suveräna resultat i appliceringen

Oavsett om det gäller bas-modeller eller system med stort flöde finns det alltid en Reactor doserare som är perfekt för den specifika appliceringen.
De avancerade funktionerna i Reactor utrustningen är framtagna med användaren i fokus och ger den ultimata lösningen på appliceringen.

Appliceringar
Polyuretanskum
• Väggisolering
• Beläggning av tankar och rör
• Takisolering
• Stationära system
• Rörskarvar och bjälklag
Polyurea
• Fyllning av betongskarvar
• Dricksvatten tankar
• Infodring av lastbilsflak
• Limmer och tätningsmedel
• Fartyg och skeppsvarv
• Vattenrening
• Cisterner
• Fuktisolering
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Fusion CS – innovativ teknik och design
Helt nya funktioner som ändrar sättet du arbetar på

En helt ny typ sprutpistoler
Fusion, Gracos nya 2-komponent sprutpistol med ClearShot-teknik (CS) applicerar skum och polyurea.
Tack vare genombrottet med ClearShot-tekniken ger Fusion CS bättre produktivitet och prestanda under hela sprutningen.

Rensning med vätska
• Minskar rensningsluften med 75 % vilket minimerar materialryk
• Ökad flexibilitet och rörlighet så att du kommer åt i små, trånga utrymmen

Branschens första snabbytta frontstycke
• Byt spruthuvud på några sekunder
• Material avvisande polymeröverdrag
för enkel rengöring
• ”Luftkniv” – minskar
material påslag

Chromex™-belagda sidotätningar
och blandningskammare
Variabel flödesinställning
• Växla från stora till små sprutbilder
på några sekunder
• Tio olika inställningar

• Högre beständighet mot korrosion
och slitage
• Spara tid och pengar på reservdelar
över lång tid

Sidotätningar med skruvinfästning
Nytt grenrör
• Enkla på/av-ventiler
• Backventiler blockerar vätskeflödet
när grenröret är frånkopplat

• Det övergripande underhållet blir snabbare
och enklare
• Färre packningar innebär bättre överslagsskydd
vilket ger materialet rätt blandning
och proportioner så att slutresultatet blir bättre

• Snabbmoduler för filterbyte

Snabbare/kortare avtryckarmoment
• Känslig avtryckare ger snabba skott

Ny ClearShot-patron

• Minskar belastningen på lackeraren

• Håller pistolens blandningskammare ren
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Fusion CS – innovativ teknik och design
Fusion CS med ClearShot-teknik är ﬂexibel för både skum- och polyurea applicering

Nya funktioner för högre produktivitet
De nya, avancerade funktionerna på Fusion CS
ger en helt ny pistol som har utformats
för att hålla sig renare, spara tid på underhåll
och minska användar kostnaderna på lång sikt.
Med Fusion CS kan du rikta in dig på en dag
med sprutning i stället för underhåll.
ClearShot-tekniken kan spara in uppemot
en timmes stilleståndstid varje dag,
vilket gör ﬂer dagar tillgängliga för annat
och innebär att du kan spruta mer skum.

Högre produktivitet ger ökad vinst
De tio inställningarna på den banbrytande funktionen för variabelt
ﬂöde eliminerar behovet av att byta pistol eller utrustning.
Tack vare färre sprutavbrott och större styrförmåga kan du slutföra
jobben snabbare och klara av ﬂer jobb på kortare tid.
Eftersom komponenterna är överdragna med Chromex sjunker
underhållskostnaderna och du sparar tid och pengar.
Längre livslängd på blandningskammare och sidotätningar
minimerar reparations- och reservdelskostnaderna.
Med nya Fusion CS får du en komplett problemlösning.
Föreställ dig den kraft och produktivitet den här nya pistolen ger.
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ClearShot-teknik – ett banbrytande framsteg
Den nya bransch standarden för prestanda och produktivitet

Teknik som låter dig arbeta utan avbrott
Tack vare ClearShot-tekniken skiljer sig Fusion CS från alla andra pistoler. Hemligheten med den revolutionerande ClearShot-tekniken
är den blåa, giftfria ClearShot-vätskan. ClearShot-vätskan kommer i en engångspatron som enkelt infogas i pistolens ergonomiska
handtag. Varje gång du trycker på avtryckaren tappas ClearShot-vätska in i blandningskammaren och löser upp eventuella avlagringar
så att den förblir ren.

ClearShot-vätska
• Eliminerar i stort sett all borrning av
blandningskammaren, vilket ökar spruttiden
och minskar stilleståndstiden för underhåll
• Bevarar sprutbilder och optimerar varje sats
med en ren blandningskammare, vilket sparar
tid och pengar på material
• Gynnar den dagliga och årliga produktiviteten

Varje patron innehåller cirka
1 500 avtryckningar per dag,
så att du kan slutföra mellan en
och två satser.

5

Fusion CS-pistoler, patroner och tillbehör
Du kan skaffa originalprodukter från Graco genom att kontakta närmaste Graco-distributör
eller genom att ringa +32 89 770 700

Tekniska data
Sprutade material ................................................................................................................................................................................. Skum/polyurea
Maximalt ﬂöde ......................................................................................................................................................................... 11,3 kg/min (25 lb/min)
Minimiﬂöde ......................................................................................................................................................................... < 0,45 kg/min (< 1 lb/min)
Maximalt arbetstryck .......................................................................................................................................................240 bar (3500 psi, 24,0 MPa)
Maximalt ingående lufttryck .....................................................................................................................................................9 bar (130 psi, 0,9 MPa)
Maximal materialtemperatur .................................................................................................................................................................. 93° C (200° F)
Vikt ......................................................................................................................................................................................................... 1,2 kg (2,6 lb)
Pistolmått .....................................................................................................................................................................................19,1 x 20,6 x 8,4 cm
Användningsområden ........................................................................... Skumisolering i bostadshus, takläggning, andra polyuretanskum och polyurea

Beställningsinformation
Fusion CS-pistol, rund
CS20RD RD2020 (000) rund blandningskammare (hålstorlek 0,020)
CS00RD RD0000 (00) rund blandningskammare (hålstorlek 0,029)
CS01RD RD0101 (01) rund blandningskammare (hålstorlek 0,042)
CS02RD RD0202 (02) rund blandningskammare (hålstorlek 0,052)
CS03RD RD0303 (03) rund blandningskammare (hålstorlek 0,060)
Fusion CS-pistol, bred/rund
CS22WD WD2222 bred blandningskammare (hålstorlek 0,022)
CS00WD WD0000 bred blandningskammare (hålstorlek 0,029)
CS01WD WD0101 bred blandningskammare (hålstorlek 0,039)
CS02WD WD0202 bred blandningskammare (hålstorlek 0,046)
CS03WD WD0303 bred blandningskammare (hålstorlek 0,057)
Fusion CS-pistol, ﬂack
CS20F1 FL2020 blandningskammare med FT0424 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,022)
CS20F2 FL2020 blandningskammare med FT0438 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,022)
CS00F1 FL0000 blandningskammare med FT0424 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS00F2 FL0000 blandningskammare med FT0438 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS00F3 FL0000 blandningskammare med FT0624 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS00F4 FL0000 blandningskammare med FT0638 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS00F5 FL0000 blandningskammare med FT0838 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS00F6 FL0000 blandningskammare med FT0848 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,029)
CS01F1 FL0101 blandningskammare med FT0424 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS01F2 FL0101 blandningskammare med FT0438 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS01F3 FL0101 blandningskammare med FT0624 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS01F4 FL0101 blandningskammare med FT0638 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS01F5 FL0101 blandningskammare med FT0838 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS01F6 FL0101 blandningskammare med FT0848 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,042)
CS02F1 FL0202 blandningskammare med FT0424 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,052)
CS02F2 FL0202 blandningskammare med FT0438 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,052)
CS02F3 FL0202 blandningskammare med FT0624 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,052)
CS02F4 FL0202 blandningskammare med FT0638 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,052)
CS02F5 FL0202 blandningskammare med FT0838 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,052)
CS02F6 FL0202 blandningskammare med FT0848 ﬂackt munstycke (hålstorlek 0,052)
Delar och tillbehör till Fusion CS
117773 Fusion-fett (248280 – 10-pack)
118665 Fusion-smörjmedel (248279 – 10-pack)
246357 Pistolﬁlter, 40 maskor – 10-pack
246358 Pistolﬁlter, 60 maskor – 10-pack
246359 Pistolﬁlter, 80 maskor – 10-pack
256385 Patroner med ClearShot-vätska – 25-pack
256386 Patroner med ClearShot-vätska – 50-pack
256387 Patroner med ClearShot-vätska – 100-pack
256414 Hållarskydd – 5-pack
256415 Frontskydd, rund – 5-pack
256416 Frontskydd, munstycke – 5-pack
256454 Luftkolvssats
256455 Spolventilsats
256456 Sats för variabelt ﬂöde
256457 Utbytessats för framstycke
256458 Handtagssats med hålpinne
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256459
256460
256461
256462
256463
256464
256465
256466
256467
256468
256640
256469
256470
256471
256472
256489
256490
256510
256526
256566
256567
256641
256642
256569
256570
256650
256651
256771
256772
256773
256774
256775
248132
248648

A-sida ventilsats
B-sida ventilsats
Backventilsats för spruthuvud
Backventilsats för slanggrenrör
Sidotätningssats för huseet
Sidotätningssats
Sats med polykarballoy tätningar, 2-pack
Slanggrenrörs sats
O-ringar för sidotätning – 6-pack
O-ringar för sidotätningshus – 6-pack
O-ringssats för backventil spruthuvud
O-ringssats för backventil slanggrenrör
O-ringssats för luftkolv
O-ringssats för spruthuvud
O-ringssats för bakstycke
Sats med polykarballoy tätningar, 20-pack
Komplett reservdelssats med o-ringar
Sats för lösningsmedels spolning av Fusion CS
Rengöringssats för Fusion CS-pistol
grenrörsats för Fusion CS-recirkulering
Sats för munstyckshållare
Grenrörsats för spolning av Fusion CS
Sats för intagskydd
TP100-munstyckssats för Fusion CS
Munstyckssats Regelvägg för Fusion CS
TP100-tätningar – 5-pack
Tätningar för regelväggsmunstycke – 5-pack
O-ring för backventil, radiell – 6-pack
O-ring för luftkolv, liten – 6-pack
O-ring för vätskedel, liten – 6-pack
O-ring för variabelt ﬂöde – 6-pack
O-ring för luftkolv, stor – 6-pack
O-ring för vätskedel, stor – 6-pack
O-ring för vätskedel, blandningskammare – 6-pack

Satser för Fusion-blandningskammare (inkluderar rengöringsverktyg)
FL2020 Fusion CS 2020 blandningskammarsats, ﬂack
FL0000 Fusion CS 2929 blandningskammarsats, ﬂack
FL0101 Fusion CS 4242 blandningskammarsats, ﬂack
FL0202 Fusion CS 5252 blandningskammarsats, ﬂack
RD2020 Fusion CS 2020 blandningskammarsats, rund
RD0000 Fusion CS 2929 blandningskammarsats, rund
RD0101 Fusion CS 4242 blandningskammarsats, rund
RD0202 Fusion CS 5252 blandningskammarsats, rund
RD0303 Fusion CS 6060 blandningskammarsats, rund
WD2222 Fusion CS 2222 blandningskammarsats, bred
WD0000 Fusion CS 2828 blandningskammarsats, bred
WD0101 Fusion CS 3939 blandningskammarsats, bred
WD0202 Fusion CS 4646 blandningskammarsats, bred
WD0303 Fusion CS 5757 blandningskammarsats, bred

Anteckningar
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OM GRACO
Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering.
Gracos produkter transporterar, mäter, övervakar, tappar upp och applicerar ett brett urval tunnflytande
vätskor och högviskösa material som används vid fordonssmörjning samt i kommersiella och industriella
sammanhang.
Företagets framgång grundar sig på den orubbliga övertygelsen om teknisk överlägsenhet, tillverkning
i världsklass och oöverträffad service till kunderna. I samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder
Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsstandarden för ett brett sortiment lösningar inom
vätskehantering. Graco levererar utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning
och upptappning av tätningsmedel och lim, ihop med sprututrustningar för byggbranschen. Gracos fortsatta
satsningar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer också i framtiden att förse världsmarknaden
med nyskapande lösningar.
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