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Oavsett vad du har för applicering så har Graco lösningen!
Oavsett om det gäller ett stort målningsjobb som en bro, båt eller tank, eller en enkel reparation som bara tar några timmar 
behöver du ha en sprututrustning som ger dig perfekt prestanda varje gång. Graco erbjuder ett komplett utbud av de mest pålitliga 
enkelkomponentssprutorna i branschen – exakt i den storlek du behöver för alla dina airless-sprutprojekt.

Graco hjälper dig minska dina totalkostnader
Robusta, slitstarka och pålitliga. Gracos sprutor är byggda för att hålla. De kan enkelt klara av branschens tuffaste färger med hög torrhalt 
och helt lösningsmedelsfria färger, även under de allra svåraste förhållandena. Gracos pumpar består av hållbara komponenter och 
högkvalitativa material, vilket gör att du ökar din produktivitet och kan minska underhållsarbetet. Du blir klar med dina målningsprojekt 
snabbare och effektivare.

SÅ HÄR VÄLJER DU SPRUTA
 

XForce™ HD
Merkur™ 

X48 / X72 Xtreme™ NXT™ Xtreme™ XL

HUR STORT ÄR DITT PROJEKT?
Vanliga användningsområden*

Reparation  
och förbättring  

av små ytor

Mindre projekt 
som kräver kraft 
och bärbarhet

Medelstora till 
stora projekt

Stora  
projekt

Stora projekt 
som kräver 
kontinuerligt 

underhåll eller 
arbete med 
multipistol

VILKET MATERIALFLÖDE KRÄVS?
Flödesomfång på 60 pumpslag/min, l/min (g/min)

0,33-2,54 
(0,09 -,67)

4,5-3,0 
(1,2-0,8)

5,7-12,9 
(1,5 -3,4)

8,7-17,4 
(2,3 -4,6)

12,9-25,4
(3,4 -6,7)

VILKEN ARBETSBELASTNING KLARAR SPRUTAN?
Produktion Reparation Låg/medelhög Medelhög/hög Hög Mycket hög

HUR MÅNGA PERSONER UR ARBETSLAGET  
KAN ANVÄNDA EN ENHET? 1 1 1 1-2 Många 

1-6**

Motortyp HD utan kol NXT 1800 NXT 3400 NXT 6500 XL 10000

Motordiameter, mm (tum) Ej tillämpl. 190
(7,5) 

190
(7,5) 

263
(10,375)

330
(13)

Motorvolym, cc/slag Ej tillämpl. 1800 3400 6500 10330

Arbetstryck, bar (psi) 69 -276 
(1000-4000)

330-500 
(4800, 7200)

164-500 
(2375-7250)

310-500 
(4550-7250)

324-500 
(4700-7250)

 * Endast allmänna riktlinjer. Kontakta din Graco-distributör för att säkerställa att du beställer rätt spruta för just ditt användningsområde.  

 ** Beroende på storlek och material på sprutmunstycket.

Graco täcker alla dina behov
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Gracos nya kraftpaket för omfattande projekt

Om du har stora jobb som kräver en högeffektiv spruta, då behöver du den nya Xtreme XL-sprutan från 
Graco. Xtreme XL har Gracos XL-luftmotor, den största motorn som Graco någonsin har byggt, och klarar 
en arbetsbelastning som motsvarar flera sprutor.

Lägg till Gracos nya Xtreme XL i din utrustning

 •  Högre kapacitet per dubbelslag innebär färre totala pumpslag i alla jobb – vilket i sin tur innebär mindre 
slitage på pumpkomponenterna och således kortare avbrottstider och lägre underhållskostnader.

 •  Den högeffektiva XL-luftmotorn på 10 000 cc gör att du kan använda flera pistoler nästan utan någon 
märkbar tryckvariation. Flera pistoler gör att du får jobbet gjort snabbare, vilket ökar din lönsamhet.

 •  Med Xtreme XL undviker du nedisningsstoppen och får således längre driftstid. Passager med ytterluft 
isoleras från den kalla utblåsningsluften och värms upp via den varmare omgivande luften.
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Den största och mest kraftfulla luftmotorn som Graco någonsin har byggt
Xtreme XL-sprutan är utrustad med den nya XL-luftmotorn och kan driva upp till sex pistoler i miljöer med höga flöden nästan utan någon 
tryckvariation eller variation i sprutbilden. Den effektiva utformningen omfattar avancerade funktioner som säkerställer överlägsen prestanda, 
till och med i oljiga och smutsiga miljöer och i miljöer med fuktig tryckluft.

Mer information om delar och tillbehör för högtrycksutrustning för rostskyddsmålning finns i broschyr 349329.
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XL45* XL70 XL80 XL95

Kapacitet per dubbelslag (cc) 430 290 250 220

Maximalt arbetstryck, bar (psi, MPa) 330 (4800 , 33) 500 (7250 , 50) 500 (7250 , 50) 500 (7250 , 50)

Maximalt ingående lufttryck, bar (psi, MPa) 6,9 (100 , ,69) 6,9 (100 , ,69) 6,1 (88 , ,61) 5,2 (76 , ,52)

Kapacitet vid 60 pumpslag/min (g/min) 25,4 (6,7) 17,4 (4,6) 15,1 (4) 12,9 (3,4)

*  Använder Dura-Flo™ pumpdel

Synliga tallriksventiler
• Enkel åtkomst för service och felsökning

Luftregulator med avisningsreglage
•  Bibehåller prestandan även  

under kraftig nedisning

10 000 cc XL-luftmotor
• För 45:1-, 70:1-, 80:1-, 95:1-sprutor

• Diameter 330 mm

• Luftstyrd för snabb växling

• Små tryckvariationer, även med många pistoler

Knapp för manuell styrning
•  Gör att luftmotorn kan startas om manuellt  

om det uppstår is på huvudventilen

Förenklad ventilkonstruktion
• Färre komponenter för enklare service

•  Liten eller ingen tryckvariation eller variation  
på sprutbilden, även med flera pistoler

•  Tyst drift, även jämfört med mindre motorers

Xtreme-pumpdelar
• Beprövade

• Enkla att underhålla

• Lätta att ta isär

Externa styrledningar
• Isolerar ledningarna mot den kalla luftningsventilen

• Gör att nedisningsstoppen kan undvikas

Xtreme® XL-serien
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COMPETITOR’S SPRAYER

XTREME XL SPRAYER

COMPETITOR’S SPRAYER

XTREME XL SPRAYER

Sprututrustningar för högt flöde och högt tryck
Utformade för material med självtrycksmatning men som har högre viskositet och är mer fyllda, vilket innebär att de kräver pumpdelar utan 
filter för mindre igensättning.
PUtrustningarna omfattar en behållare på 38 l, utan färgfilter, ¾" backventil, ¾" x 15 m slang, ½" x 7,6 m vippslangände och  
XHF-sprutpistol med 429-munstycke.
24X593  XL70 Sprututrustning för högt flöde*
24X594  XL80 Sprututrustning för högt flöde*

* Material med högt flöde varierar och ska testas med en kvalificerad distributör. Materialet ska vara hällbart och självutjämnande.

24X570* ......... 37,8 l behållare i rostfritt stål med monteringsfästen
16U536 .......... 37,8 l behållare i rostfritt stål utan fästen
24X547........... Behållaradaptersats för XL45
262826........... Fördelare för pistoler
24X553........... 3/4"-slang för pistolsats för högt flöde
24X550........... DataTrak-styrning med russkyddsventil
24X552........... DataTrak-styrning utan russkyddsventil

Tillbehör

Mer information om delar och tillbehör för högtrycksutrustning för rostskyddsmålning finns i broschyr 349329.

Beställningsinformation

Högt tryck och högt flöde
Xtreme XL-sprutan bibehåller det höga trycket som krävs för att effektivt spruta med upp till sex pistoler, även vid högre pumphastigheter.

Liten till ej märkbar tryckvariation

Ett dynamiskt tryckfall på 34,5 bar (500 psi)

PUMPARUTRUSTNINGAR

*Passar endast för XL-sprutor

TR
YC

K

TID

XL = Xtreme XL-spruta

45: 10 0000 cc / 430 pumpdel
70: 10 000 cc / 290 pumpdel

80: 10 000 cc / 250 pumpdel
95: 10 0000 cc / 220 pumpdel

H: Kraftig vagn W: Väggmonterad

1: Enbart spruta, ingen behållare
2: Med slang och pistol, utan spruta

3: Med slang, pistol och behållare
4: Enbart spruta, utan filter

Produktidentifiering

Pumputväxling

Montering

Utrustningar

Produktidentifiering

Pumpkapacitet

Material i pumpdel

Filter

PL = Xtreme XL-pump

45: 10 0000 cc / 430 pumpdel
70: 10 000 cc / 290 pumpdel
80: 10 000 cc / 250 pumpdel
95: 10 0000 cc / 220 pumpdel

C: Kolstål

1: Utan inbyggt filter
2: Inbyggt filter

Exempel:
PL70C2 är en 70:1 med inbyggt filter

Observera:
1. Väggmonteringssystem är endast tillgängliga som utrustning utan slang - utrustning #1.
2. Kompletta utrustningar säljs med XTR-pistol, 15 m x 3/8" slang och 1,8 m x 1/4" vippslangände, 519 munstycke.
3. Utrustningarna säljs med inbyggt filter, för pumpdelar utan inbyggt filter, se pumplistan till höger.

Exempel:
XL45H2 är en 45:1, för krävande arbeten med slang och pistol (utan behållare)

B

A
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Lång livslängd för sprutning med hög prestanda
Xtreme NXT-serien av högtrycksfärgsprutor har utformats för att klara av de svåraste skyddslackeringarna och rostskyddsmålningarna.  
Xtreme NXT ger även en jämn, snabb växling som innebär minskade tryckvariationer, lägre belastningen på användaren och jämnare finish.  
Serien har modulkonstruktion för enklare underhåll, en avisningsfunktion och lägre ljudnivå.

Mer information om delar och tillbehör för högtrycksutrustning för rostskyddsmålning finns i broschyr 349329.

DataTrak™-styrning (tillval)
• Rusningsskydd

• Pumpövervakning

• Materialförbrukning

• Extra tillbehör

Luftventil i modulutförande
• Avisningsfunktionen motverkar nedisning

• Upp till 50 % tystare än föregående modeller

• Luftventil i modulutförande

 - Motverkar driftstopp

 - Lätt att reparera

Snabbkoppling
• Möjliggör enklare service

Graco Xtreme pumpdel  
med inbyggt filter
• Lägre totalkostnad

•  Kolvstång med längre hållbarhet tack vare 
Chromex™-ytskiktet

• Lätt att ta isär

NXT-luftmotor
•  Modulutförande för  

enklare underhåll

•  Robust kåpa som inte  
rostar eller får bucklor

•  Luftmotor med flest  
funktioner på marknaden

Xtreme® NXT-serien

Xtreme NXT 3400-utrustningar Xtreme NXT 6500-utrustningar
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Kapacitet per dubbelslag (cc) 220cc 180cc 115cc 85cc 290cc 250cc 220cc 180cc 145cc

Motorstorlek NXT 3400 NXT 3400 NXT 3400 NXT 3400 NXT 6500 NXT 6500 NXT 6500 NXT 6500 NXT 6500

Maximalt arbetstryck  
i bar (psi, MPa)

217 
(3150 , 21,7)

262 
(3800 , 26,2)

410 
(5950 , 41,0)

500
(7250 , 50,0)

313 
(4550 , 31,3)

359 
(5200 , 35,9)

417 
(6000 , 41,7)

500 
(7250 , 50,0)

500 
(7250 , 50,0)

Maximalt ingående lufttryck  
i bar (psi, MPa) 7 (100 , 0,7) 7(100 , 0,7) 7(100 , 0,7) 7(100 , 0,7) 7(100 , 0,7) 7(100 , 0,7) 7(100 , 0,7) 7(100 , 0,7) 7 (100 , 0,7)

Kapacitet vid 60 pumpslag/
min l/min (g/min) 12,9 (3,4) 11 (2,9) 7,6 (2,0) 5,7 (1,5) 17 (4,6) 15,2 (4,0) 12,9 (3,4) 11 (2,9) 8,7 (2,3)
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Beställningsinformation

UTRUSTNINGAR

Xtreme zinkutrustningar
Den speciella zinksprututrustningen håller partiklarna i suspension, vilket gör sprutning av zinkfärger enklare!
Omfattar Xtreme-pumpdelar i standardutförande utan filter, NXT-luftmotor och avisning.
287971........... 25:1 kraftig vagn, zinkutrustning, utan slang eller pistol
287972........... 40:1 kraftig vagn, zinkutrustning, utan slang eller pistol
287973........... 25:1 kraftig vagn, zinkutrustning (Silver-sprutpistol 238591 och slangar)
287974........... 40:1 kraftig vagn, zinkutrustning (Silver-sprutpistol 238591 och slangar)

Xtreme Air-assist-utrustningar
Kombinerar sönderdelningshastigheten hos airless med ytfinishen hos airspray. Idealiskt för hög produktion  
och applikationsområden med jämn finish. Omfattar NXT-luftmotor med avisning och DataTrak.
287975........... 30:1 kraftig vagn AA-utrustning (G40-sprutpistol och slangar)
287976........... 40:1 kraftig vagn AA-utrustning (G40-sprutpistol och slangar)

Dura-Flo-utrustningar för högt flöde
Omfattar NXT-luftmotor med avisning.
287980........... 23:1 sprututrustning med en Dura-Flo 580 cc pumpdel och DataTrak (Silver-sprutpistol och slangar)
287979........... 23:1 sprututrustning med en Dura-Flo 580 cc pumpdel
287981........... 32:1 sprututrustning med en Dura-Flo 430 cc pumpdel

Utrustningar utan pumpdelar
XN3DH2 ..........  NXT 3400, avisning med DataTrak på en kraftig vagn utan slang/pistol*
XN3DH4 .......... NXT 3400, avisning på en kraftig vagn utan slang/pistol*
XN3DL2 .......... NXT 3400, avisning med DataTrak på en lätt vagn utan slang/pistol*
XN3DL4 .......... NXT 3400, avisning på en lätt vagn utan slang/pistol*
XN6DH2 .......... NXT 6500 avisning med DataTrak på en kraftig vagn utan slang/pistol*
XN6DH4 .......... NXT 6500, avisning på en kraftig vagn utan slang/pistol*
XN6DL2 .......... NXT 6500 avisning med DataTrak på en lätt vagn utan slang/pistol*
XN6DL4 .......... NXT 6500 avisning på en lätt vagn utan slang/pistol*
247312........... Vagnadapter för NXT2200-luftmotor

* Lägg till valfri Xtreme-pumpdel (storlek 145 cc–290 cc) för att få ihop en utrustning. Inkluderar dragstänger, kopplingssats och en sugslang.

VAGNAR
287919........... Vagn med lättviktig bas
287884........... Vagn med kraftig bas

Mer information om delar och tillbehör för högtrycksutrustning för rostskyddsmålning finns i broschyr 349329.

Speciella utrustningskonfigurationer

Xtreme-utrustning med cirkulation  
och kraftig vagn

X = Xtreme-spruta
Produktidentifiering

P = Xtreme-pump
Produktidentifiering

3400-utrustning
30: 3 400 cc motor / 220 cc pumpdel
40: 3 400 cc motor / 180 cc pumpdel
55: 3 400 cc motor / 115 cc pumpdel
80: 3 400 cc motor / 85 cc pumpdel

6500-system
45: 6 500 cc motor / 290 cc pumpdel
50: 6 500 cc motor / 250 cc pumpdel
60: 6 500 cc motor / 220 cc pumpdel
70: 6 500 cc motor / 180 cc pumpdel
90: 6 500 cc motor / 145 cc pumpdel

3400-utrustning
30: 3 400 cc motor / 220 cc pumpdel
40: 3 400 cc motor / 180 cc pumpdel
55: 3 400 cc motor / 115 cc pumpdel
80: 3 400 cc motor / 85 cc pumpdel

6500-system
45: 6 500 cc motor / 290 cc pumpdel
50: 6 500 cc motor / 250 cc pumpdel
60: 6 500 cc motor / 220 cc pumpdel
70: 6 500 cc motor / 180 cc pumpdel
90: 6 500 cc motor / 145 cc pumpdel

Pumputväxling
Pumpkapacitet

H: Kraftig vagn
L: Lättviktig vagn

W: Väggmonterad
Montering

C: Kolstål
Material i pumpdel

D: Avisning L: Ljuddämpning
Motortyp D: Avisning: Ingen

E: Avisning: Data Trak
L: Ljuddämpning: Ingen
M: Ljuddämpning: Data Trak

Motor / Data Trak

1: Komplett utrustning med Data Trak
2: Endast utrustning med Data Trak
3: Komplett utrustning, utan Data Trak
4: Endast utrustning, utan Data Trak

5: Komplett utrustning med behållare och Data Trak
6: Komplett utrustning med behållare, utan Data Trak
7: Komplett utrustning, utan Data Trak, utan inbyggt 

färgfilter*

1: Utan inbyggt filter, utan luftregulator
2: Inbyggt filter, utan luftregulator

3: Utan inbyggt filter, luftregulator
4: Inbyggt filter, luftregulator

Utrustning / Data TrakTM Filter/luftregulator

Observera: Utrustningarna säljs endast med XSeal_LTH-packningar. Utrustningarna säljs endast med inbyggt filter. Kompletta utrustningar säljs 
med XTR™-pistol, 15 m x 3/8" slang och 1,8 m x 1/4" vippslangände. Väggmonterade utrustningar är endast tillgängliga i utförande utan 
slang/pistol, men inkluderar 1,8 m sugslang med sugrör för 208 l fat.

Obs! Pumparna säljs endast med XSeal_LTH-packningar.

*Endast tillgängligt på utrustningarna X45, X60 eller X70 med avisning, och tung eller lättviktig vagn.

Exempel:
X46DH2 motsvarar 46:1, avisning, kraftig vagn, endast utrustning med Data Trak.

Exempel:
P70DC2 motsvarar 70:1, avisning, inbyggt filter, utan luftregulator.

PUMPAR
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Enkel att bära med sig för områden som kräver färgskikt med hög torrhalt
Merkur X48 och X72 enkomponents högtrycksfärgsprutor ger dig den perfekta kombinationen av kraft och bärbarhet, vilket gör att du kan 
spruta svåra material i de mest utmanande situationerna. Merkur-sprutan som endast väger 45 kg kan enkelt placeras i trånga utrymmen utan 
att sprutkvaliteten eller kraften påverkas negativt.

Mer information om delar och tillbehör för högtrycksutrustning för rostskyddsmålning finns i broschyr 349329.

Högtryck
• Med upp till 500 bar (7 200 psi, 50 MPa)

• Sprutar färger med hög torrhalt

• Fungerar med längre slangar

Lätt och portabel
• Väger endast 45 kg (99 lb)

Snabbkopplad sugslang
• Stor 25,4 mm x 1,8 m (1 tum x 6 fot) sugslang

Intag
•  Slätt 1-1/4" -intag minskar ”döda punkter”  

och färguppbyggnad

Tryckavlastningsventil
• Konstruktion med flytande kula - ingen hålighet

• Minskar risken för igensättning och läckage

Merkur-pumpunderdel
• Förbättrad hantering av högviskösa färger

• Chromex™-belagd stång med lång livslängd

Enkel att underhålla
• Pumpdelen kan enkelt demonteras från luftmotorn

Hals- och kolvpackningar
•  Självjusterande och fjäderbelastade  

för längre livslängd på packningarna
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Merkur X48 Merkur V72

Maximalt arbetstryck i bar (psi, MPa) 330 (4800, 33) 500 (7200, 50)

Rekommenderad munstycksdimension Upp till 0,025 Upp till 0,021

Vätskeflöde vid 60 pumpslag/min l/min (g/min) 4,5 lpm (1,2 gpm) 3,0 lpm (0,8 gpm)

Pumpvikt, kg 45 45

*  Varierar beroende på färgskikt och arbetsbelastning

Merkur® X48 och X72
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Beställningsinformation
16V174 ...........  Merkur X72 enbart pump
16U918 ..........  Merkur X72 komplett utrustning
16V175 ...........  Merkur X48 enbart pump
16U920 ..........  Merkur X48 komplett utrustning
 
Tillbehör
16U924 ..........  Reservdelssats, X72 pumpdel
16U925 ..........  Reservdelssats, X48 pumpdel
16V583 ...........  Färgfiltersats, 500 bar (7 250 psi). Inkluderar 60 mesh filterinsats.
224459...........  Färgfilterelement, 60 mesh, 2-pack
224468...........  Färgfilterelement, 100 mesh, 2-pack
106149........... Luftfiltersats, ½ tum npt (fbe), 20 mikron (kräver kopplingar)
24A576 ..........  DataTrak™-sats som tillval

Mer information om delar och tillbehör för högtrycksutrustning för rostskyddsmålning finns i broschyr 349329.

I utrustningarna ingår en XTR-pistol med 519-munstycke och 3/8" x 7,6 m slang, 1,8 m vippslangände.
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Sprutbara material
 •  Epoxigrundfärger och -täckfärger 

med hög torrhalt - upp till 100 % 
fast material

 •  Lösningsmedelsburna färger

 •  Vattenburna färger

 •  Brandskyddsmålning

 •  Polyuretantäckfärger med hög torrhalt

 •  Flerkomponentsfärger

 • Elastomerer

Optimerad för rostskyddsfärger och båtfärger
Den uppladdningsbara färgsprutan XForce HD för krävande arbeten är branschens första airless-spruta som klarar de tuffaste 
rostskyddsmålningarna och ytskikten. Det är en enkel lösning som passar reparationer, små ytor och andra mindre områden.

Beställningsinformation
165654........... Komplett sats med RAC X 517-munstycke och 30 mesh filter

Jordningsledning
• 7,6 m (25 fot)

FullFlo-tryckkontroll
• Fullt justerbar för att ge den finish du behöver

• Optimerad för både tjocka och tunna ytskikt

• Mätartavla som är lätt att läsa av

Standard RAC X™ SwitchTip™ och -skydd
•  Kan användas med Graco RAC-munstycken, -skydd och 

-förlängningar i standardutförande

•  Easy Out™ munstycksfilter gör att du kan spruta under längre tid 
utan att det blir stopp i munstycket 

• Stödjer 0,009 - 0,025-munstycken

Easy Out munstycksfilter
• Utformat för att undvika stopp i munstycket

• Finns i meshstorlek 30, 60 eller 100

• Gänglös design för enkel borttagning

Spray-N-Throw-koppsystem
•  Engångssystem med lock och sil (1,3 l) som  

i princip eliminerar behovet av rengöring

•  Den förslutna koppen skyddar materialet  
och minimerar samtidigt spill

• Spruta från alla vinklar - t.o.m. upp och ned

28 V-litiumjonbatteripack med hög effekt
• Framtagna för maximal effekt för sprutmålning av de mest krävande materialen

• Spruta upp till 3,78 l per batteribyte

HD-motor utan kol
• Ger högsta prestanda och lång livslängd

• 69-276 bar (1 000-4 000 psi)

XForce™ HD Heavy-Duty
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Mer information om flerkomponentsutrustning finns i broschyrerna 340657 och 340146.

Flerkomponentsutrustning

Graco XP™ flerkomponentssprutor

Högtryck för ytskikt med hög torrhalt upp till 500 bar (7 250 psi)
Graco XP70 är konstruerad för att pumpa, mixa och finfördela högviskösa material med överlägset 
resultat. Tack vare XP70:s konstruktion kan du dessutom maximera tyngdmatningen, vilket kan eliminera 
behovet av matarpumpar och därmed spara pengar.

 Vanliga material
  Miljövänlig lackering med färger som har hög torrhalt och innehåller lite eller inget  

lösningsmedel - epoxifärger med hög viskositet (upp till 100 % fast material) - epoxi - uretan

Graco XP-h™ hydrauliska flerkomponentssprutor

För hydraulkraft, prestanda och kostnadsbesparande effektivitet
Hydraulsystem är alternativet för proffsen som vill utnyttja fördelarna med den senaste spruttekniken och 
öka produktiviteten för en högre lönsamhet.

Graco XP-h är tillverkad med den patenterade XP-blandningstekniken och är idealisk för mobila system 
(lastbil/pall/trailer/flakvagn) med hydraulik ombord*. Systemets hydraulmotor har optimerats och 
klassificerats för att motsvara tryckkapaciteten hos NXT 6500-luftmotorn som används för sprutorna 
Graco XP50 och XP70.

 Vanliga material
 Rostskyddsmålning - epoxi - uretanmaterial - OEM-linjemarkeringar för trafik

Graco™ XM-serier

Öka din effektivitet när det gäller stora och krävande 2-komponentjobb
Graco XM 2-komponentsprutor är utformade för att spruta de tuffaste 2-komponentmaterialen  
med korrekt och exakt blandning. Graco XM passar utmärkt vid marina arbeten, broar, järnvägar  
och vindkraftverk, och är dessutom helt anpassningsbar - börja med en basenhet och välj sedan  
de komponenter som krävs för det aktuella området.

 Vanliga material
  Rostfritt stål, acetal, polyetylen, nylon, polypropen, hårdmetall, polyuretan, aluminium, 

lösningsmedelsbeständiga o-ringar
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Graco grundades 1926 och är världsledande på området 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 överlägsenhet, tillverkning i världsklass och 
en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer 
erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett 
tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, 
rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering 
tillsammans med sprututrustning för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar 
inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa 
nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

Graco är ISO 9001-certifierat.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället.  
Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.
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