
Festési munkálatoknál az ember nemcsak egyszerűen hibátlan végeredményt szeretne,  
hanem mindezt szeretné könnyen és hatékonyan elérni. Ebben a brosúrában bemutatjuk,  
miként érheti ezt el a helyes tartozékok és alkatrészek segítségével.

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK
Hozza ki a legtöbbet airless szóróberendezéseiből
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Továbbra is sokan vásárolnak cserealkatrészt pusztán az ár alapján. A kis mértékű megtakarítás 
azonban éles kontrasztban áll mindazzal a kockázattal, amit ez magában rejt.

Ismerje fel az eredeti Graco alkatrészeket

Gravírozott Graco logó

Dugattyúrudaink, csöveink és perselyeink 
többségére rá van gravírozva a Graco 
logó.

Hologramos matrica

Az eredeti Graco javítókészletek 
csomagolásán mindig található egy 
hologramos matrica.

Erős és masszív

A Graco alkatrészek sokkal erősebbek 
és sokkal masszívabbaknak hatnak, mint 
a más gyártók által készített alkatrészek.

Íme három ok, amiért érdemes az eredeti alkatrészt választani

1  I  Biztonság
A Graco alkatrészek biztosítják a 
lehető legjobb minőséget. A más 
gyártók által készített alkatrészek 
kevésbé tartósak és így kevésbé 
biztonságosak. Képzeljen el például 
egy olyan anyagtömlőt, ami nem állja ki 
az üzemi nyomást és a rövid, hirtelen 
sorozatokat.

2  I  Garancia
A garancia csak akkor marad 
érvényben, ha eredeti alkatrészeket 
használ. A Graco által nyújtott garancia 
nem terjed ki a nem Graco által 
gyártott alkatrészek okozta hibákra és 
sérülésekre.

3  I  Idő és pénz
Kizárólag eredeti alkatrészek 
alkalmazásával érheti el a maximális 
teljesítményt és kerülheti el a 
leállásokat. Az olcsóbb alkatrészek 
összességében több időbe és pénzbe 
kerülnek: extra javítási költségek, extra 
munka, stb.

AZ EREDETI GRACO ALKATRÉSZEK 
NYÚJTOTTA ELŐNYÖK
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Magas mennyezetet kell 
lefesteni? Ezeken a tartozékokon 
múlhat a siker

Fúvóka

Fúvókahosszabbító

Anyagtömlő

A megfelelő fúvóka kiválasztásával festéket 
spórolhat és gyorsabban elvégezheti a munkát.

A fúvókahosszabbító segítségével nem kell létrával 
vagy állvánnyal vesződni.

Az extra hosszú anyagtömlő révén munka közben 
nem kell magával hordoznia a szóróberendezést.

A tartozékok létfontosságú részei minden professzionális festő arzenáljának. A Graco gépek 
kialakításuknál fogva hatékonyak, de a megfelelő tartozékokkal együtt válnak csak igazán teljessé.

Két ok, amiért a tartozékok különösen fontosak

A megfelelő tartozékok használatával egyetlen egység 
is képes arra, hogy elvégezze a különböző munkákat – 
legyen szó vékony festékbevonat felviteléről vagy magas 
falak lefestéséről. Vagyis egyetlen szóróberendezéssel is 
számos különböző munka elvégezhető.

A tartozékokon múlhat, hogy egy adott munka nyereséges 
vagy veszteséges lesz-e. Az egység adott helyzethez 
igazításával biztosíthatja a hibátlan végeredményt és 
a gyors munkavégzést.

A MEGFELELŐ TARTOZÉKOK 
KIVÁLASZTÁSÁNAK FONTOSSÁGA

1  I  Egy egység, több alkalmazási mód 2  I   Gyorsabb és hatékonyabb  
munkavégzés
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A különböző tartozékok – legyen szó szórópisztolyokról, fúvókákról, hosszabbítószárakról, 
anyagtömlőkről, anyagtartályokról, mángorlóról – segítenek átalakítani az egységet úgy, hogy az 
alkalmas legyen az adott munka elvégzésére.

AIRLESS SZÓRÓPISZTOLYOK

FTx™ szórópisztoly

•	 Finomszórási	munkákra	

•	 Teljesítmény,	megbízhatóság	és	

kényelem

Silver Flex™ szórópisztoly

•	 Airless	festéshez	és	festési	

műveletekhez	egyaránt

•	 A	nagy	átmérőjű	anyagtömlők	

közvetlenül	csatlakoztathatók

Contractor™ szórópisztoly

•	 Nagy	felületek	festésére	ideális

•	 Masszív,	de	kényelmes	

markolat

Blue TexSpray™ szórópisztoly

•	 Airless	tapaszhoz,	mastixhoz	és	

védőbevonatokhoz

•	 Nagy	folyadékjárat	és	masszív	

rugó	a	nagyobb	munkákhoz	és	

mennyiségekhez

Contractor™ egyenes pisztoly

•	 Kényelmes	munkapozíció	

a	hosszabbítószár	közvetlen	

csatlakoztathatóságának	

köszönhetően

•	 Ideális	választás	

hosszabbítószárakkal,	

festőhengerekkel	való	festéshez

TexSpray™ egyenes pisztoly

•	 Maximális	áramlás	sűrű	

anyagok	alkalmazása	esetén

•	 Fröccsöntött	műanyag	fogantyú	

az	extra	kényelmes	fogásért

Silver Plus™ szórópisztoly

•	 Tökéletes	választás	sűrűbb	

anyagok	szórására

•	 Könnyű	kivitel	az	egyszerű	

kezelhetőségért

A MEGFELELŐ TARTOZÉK MINDEN 
HELYZETRE

A Graco számos különböző fajta szórópisztolyt kínál, hogy Ön 
biztosan megtalálja az igényeinek megfelelőt. Ezek mindegyike 
optimális szórási eredményt és egyszerű használatot biztosít, 
minden helyzetben.

• Kisebb mértékű festékköpködés a festékszórás közben
•	 Ergonomikus pisztolyfogantyú
• Egyszerű ravaszbiztosító

Contractor™ PC szórópisztoly 

•	 A	legkönnyebb	és	

legegyszerűbb	Airless	pisztoly	

minden	eddigi	közül

•	 Szórási	kényelem	és	kontroll	

egész	nap
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FÚVÓKÁK

FÚVÓKABŐVÍTÉSEK

A magas falak és a mennyezetek lefestéséhez nincs szükség 
létrára vagy állványra. A megfelelő fúvókahosszabítóval 
a munka egyetlen menetben elvégezhető.

•	 Egyszerűen	felszerelhető bármely airless pisztolyra
• A fúvókatartó alapfelszereltség
• Számos	különböző	hossz, 25 cm-től 2 méterig
• CleanShot™	szeleppel is kapható

A zöld LP fúvóka
Alacsony nyomás

FFLP	a	finomszóráshoz,	

LP	a	falakhoz,	

a	mennyezetekhez	és	

a	padlókhoz

A kék PAA fúvóka
Professzionális Airless alkalmazások

Beltéri	és	kültéri	

festési	munkálatokhoz	

lakóépítmények,	

kereskedelmi	egységek	és	

ipari	létesítmények	esetén

A barna HDA fúvóka
Nehéz üzemi körülményekhez, illetve  
struktúraanyag és glett felhordásához

Beltéri	és	kültéri	festési	

munkálatokhoz	különösen	

nehéz	anyagok	esetén,	

ideértve	a	szórható	glettet	

tapaszt	is

A sárga fúvóka
Útjelfestési alkalmazások

Parkolók,	közutak,	

raktárpadlók,	

gyalogátkelők	és	

sportpályák	vonalainak	

felfestésére

WideRAC™ fúvóka
60 cm-es szóróméret

Nagy	teljesítményigényű	

beltéri	és	kültéri	festési	

munkálatokhoz

A Graco kiváló RAC X™ SwitchTips™ 
fúvókái magas minőséget és remek 
tartósságot képviselnek. Ezek a fúvókák 
kifejezetten arra lettek tervezve, hogy 
hosszú távon is egységes szórási áramot 
biztosítsanak.

• Javítja a végeredményt és a munka minőségét
• Számos különböző méretben és különböző anyagokhoz elérhető
• A különböző alkalmazásokhoz szánt fúvócsövek az egyedi színkódolásnak 

köszönhetően könnyen felismerhetők

SmartTip  
technológia
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A MEGFELELŐ TARTOZÉK MINDEN 
HELYZETRE

SZŰRŐK

SZIVATTYÚK

ANYAGTÖMLŐK

ANYAGTARTÁLYOK

A szűrők a szórórendszeren kívül tartják a koszt és 
a szennyeződéseket. EasyOut™ szűrőink belülről kifelé szűrik 
a festéket, így hatékonyan felfogják a maradékanyagokat.

• Minimalizálja a fúvókaeltömődések előfordulását és 
maximalizálja a	festés	minőségét

•	 Háromféle	szűrőtípus, különböző méretek: bemeneti 
szűrő 1 , szivattyúszűrő 2  és pisztolyszűrő 3

• Rendkívül egyszerűen	kivehető, a	tisztításhoz és az 
ismételt felhasználáshoz

A Graco BlueMax™ II anyagtömlői a legújabb 
tömlőtechnológiát képviselik. Nemcsak egyszerűen 
csatlakoztathatók, de a legmagasabb szintű teljesítményt is 
nyújtják a forrástól a szórópisztolyig.

A 15 méternél hosszabb anyagtömlők esetén a nagyobb 
átmérőt javasoljuk, mert ez biztosítja a maximális 
szórópisztoly-teljesítményt.

• A piacon elérhető legkönnyebb és legrugalmasabb 
anyagtömlők

• 3/16"-os, 1/4"-es és 1/2"-es méret
• Számos	különböző	hossz, 4,5 métertől 30 méterig

Ha a szivattyú feladja a harcot, azzal gyakorlatilag a gép 
is használhatatlanná válik. Ezért fejlesztette ki a Graco a 
csereszivattyúk széles választékát. A leállások így csak pár 
pillanatig tartanak.

Az anyagtartályok gravitációs módszerrel táplálják a szivattyút. 
A nagy űrtartalomnak köszönhetően ritkábban van szükség az 
anyag újratöltésére.

Műanyag zsákos anyagok esetén használja a mángorlóval az 
anyagtartályt.

• A szivattyút saját maga is ki tudja cserélni, alig	egy	perc	
alatt, szerszámok használata nélkül

•	 Nincs	több	leállás: ha kéznél van egy csereszivattyú, 
akkor pár pillanat alatt ismét folytathatja a munkát

• Minden	Graco	szóróberendezéshez kapható szivattyú, 
a kicsitől a nagyig

• Különösen hasznos sűrű	anyagok, például glettek és 
töltőanyagok alkalmazása esetén

• Alkalmas átmeneti	tárolásra és az anyag szállítására
•	 Könnyen	mozgatható a nagy abroncsoknak 

köszönhetően
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HENGEREK

Ha a körülmények, például az erős szél, nem teszik lehetővé 
a festékszórást, használja a belső feltöltésű hengereket vagy 
a JetRoller™-t. Ezek egyszerre alkalmaznak hengeres és 
festékszórós technikát, így az átszórás gyakorlatilag teljesen 
elkerülhető.

•	 Ergonomikus	kialakítás: nem kell folyton 
belemeríteni a hengert a festéktálcába

•	 Folyamatosan lehet festeni, így nem maradnak 
száraz foltok

•	 Egyenletes	festékfelhordás a hengerfilcre

Belső feltöltésű teddy 

hengerek

•	 Merev	és	teleszkópos	

megoldások,	30	és	180	cm	

között

•	 Különböző	filcek	sima	és	

egyenetlen	felületekhez

TSL™

•	 A	festékbe	keverve	

megakadályozza,	hogy	

a	festék	beszáradjon	az	

egység	szivattyújába

•	 Más	termékekkel	ellentétben	

nem	hagy	foltot
JetRoller™

•	 Teleszkópos	kivitel:	a	henger	

hossza	tetszés	szerint	állítható

•	 A	piacon	kapható	minden	

hengerrel	kompatibilis		

(18	cm,	25	cm	és	45	cm)

Pump Armor™

•	 Hígítatlan:	kenő-	és	

fagyásgátló	hatás	a	szivattyú	

huzamosabb	tárolásához

•	 Vízben	oldható	(20%):	

tisztítófolyadék	az	egységhez	

napi	használatra

KARBANTARTÁSI FOLYADÉKOK

A megfelelő karbantartással meghosszabbítható az egység 
élettartama. A TSL™ és a Pump Armor™ két olyan folyadék, 
amellyel biztosítható a szivattyú és az egység hosszútávú 
működőképessége.

CLEANSHOT™

Hosszabbítószár használata esetén gyakori probléma 
a fúvókánál jelentkező festékköpködés vagy festékcsöpögés. 
Erre kínál egyszerű megoldást a hosszabbítószárra szerelhető 
CleanShot™ szelep.

•	 Nincs	többé	festékköpködés	és	csöpögés a fúvókánál
• Bármely	fúvókabővítésre felszerelhető
• 360°-ban elforgatható, így biztosítható, hogy	mindig	

merőlegesen	szórja	a	festéket	a	felületre
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Bemutatjuk az új mércét az airless festékszóró pisztolyok területén. 

A felhasználók számára a kényelem és a kontroll a két legfontosabb szempont, és a Contractor PC 

szórópisztolyok meg is felelnek ezeknek. Tapasztalja meg személyesen! 

Az egyedülálló Graco fejlesztéseket tartalmazó Contractor PC airless szórópisztolyok tartósak és 

kényelmesen használhatók, amire a felhasználók bátran alapozhatnak az elvégzendő munkák 

mindegyikénél.

Szórási kényelem és kontroll
EGÉSZ NAP 

Bővebb információért látogasson el a www.graco.com/contractorPCgun 
webhelyre.

Rendelési	szám:
17Y043 

A valaha gyártott legkönnyebb 
és legkényelmesebb 
szórópisztoly

• Gyorsabb munkavégzés kevesebb fáradtsággal 

Eddig soha nem tapasztalt kényelmes és

 könnyű szórási élmény.

• Testre szabható E-Z Fit ravasz megoldás	

A szórópisztoly ravaszának hossza igény szerint gyorsan 

átállítható a legk a legkényelmesebb helyzetbe.

• A legújabb fejlesztések még nagyszerűbb szórási 

élményt tesznek lehetővé

 A szórópisztoly javítása a helyszínen, egy lépésben  

elvégezhető, csökkentve így az állási időt. 


