
S P R A W D Z O N A  J A K O Ś Ć .  W I O D Ą C A  T E C H N O L O G I A .

Zaprojektowany, aby dokładnie dozować 
i mieszać wieloskładnikowe szczeliwa i kleje
• Minimalizuje czas i koszt konserwacji maksymalizując jednocześnie czas dozowania

• Skonstruowany z mniejszą ilością części jest łatwy do wyczyszczenia i konserwacji

• Usprawnia konserwację i serwisowanie

• Całkowicie modułowa konstrukcja adoptuje się do różnych wymagań instalacyjnych

• Nie wymaga żadnych wyjątkowych narzędzi

• Obsługuje szeroki zakres materiałów

Zawór dozujàcy MD2
Dla dokładnego dozowania materiałów dwuskładnikowych



Zawór dozujący Graco MD2

Opcje zaworu

255179 1:1 miękkie gniazdo, 
regulowany system snuff back

255180 1:1 twarde gniazdo, 
nie regulowany system snuff back

255181 Szeroki zakres proporcji, miękkie gniazdo, 
regulowany system snuff-back

255182 Szeroki zakres proporcji, twarde gniazdo, 
nie regulowany system snuff back

Opcje pistoletu ręcznego

255442 1:1 twarde gniazdo, pistolet pneumatyczny, 
język spustowy

255445 Szeroki zakres proporcji, twarde gniazdo, 
pistolet pneumatyczny, język spustowy

255443 1:1 twarde gniazdo, elektrycznyzawór
zrównoważony, język spustowy

255446 Szeroki zakres proporcji, twarde gniazdo,pistolet
elektryczny, język spustowy

255444 1:1 twarde gniazdo, 
elektryczny zawór zrównoważony, dźwignia

255447 Szeroki zakres proporcji, twarde gniazdo, 
pistolet elektryczny, dźwignia

LC0004 1:1 miękkie gniazdo, elektryczny
zawórzrównoważony, język spustowy

LC0006 Szeroki zakres proporcji, miękkie gniazdo, 
pistolet elektryczny, język spustowy

LC0005 1:1 miękkie gniazdo, 
elektrycznyzawór zrównoważony, dźwignia

LC0007 Szeroki zakres proporcji, miękkie gniazdo, 
pistolet elektryczny, dźwignia

Opcje pistoletu ręcznego

255220 MD2, zestaw do przebudowy twardego gniazda,
iglica i końcówka

255219 MD2 zestaw do przebudowy miękkiego gniazda
iglica i końcówka

255218 MD2 zestaw do przebudowy tylnej części
zwilżanej

255217 MD2 zestaw do przebudowy, 
siłownika pneumatycznego

255208 Uchwyt przełącznika elektrycznego

255206 Uchwyt przełącznika pneumatycznego

255249 Dźwignia poruszana

255273 Łącznik wieszaka

Idealny do dozowania w większości
dwuskładnikowych zastosowań

Informacje wymagane do zamówienia

Niezależny siłownik 
pneumatyczny
Poprawia średni czaspomiędzy 
naprawami (MTTR)

Sekcja mokra wykonana
całkowicie z SST
Maksymalizuje kompatybilność 
materiałów

Dwie opcje zakończeń
Pozwala na mieszanie materiału 
dostosowane do wymogów

Komora izolacji smaru
• Idealna dla materiałów wrażliwych 

na wilgoć

• Łatwo dostępne złącza smarowe 
dla lepszej konserwacji
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Regulowana pozycji wlotu
• Elastyczność podczas instalacji 

systemu

• Minimalizuje martwe przestrzenie 
na drodze cieczy

WałkiChromex™

Wydłużają żywotność wałka, aby lepiej
obsługiwać materiały o właściwościach
ściernych

Regulowany system Snuff back
Dozuje materiał tylko wtedy, kiedy tego 
potrzebujesz

Specyfikacje techniczne
ZAWÓR MD2

Opcja ręcznego 
pistoletu dozującego

Zawór dozujący
uruchamiany dźwignią

Maksymalne ciśnienie cieczy 207 bar (20,7 MPa, 3000 psi)

Maksymalne ciśnienie siłownika pneumatycznego 8,4 bar (0,84 MPa, 120 psi)

Minimalne ciśnienie robocze siłownika pneumatycznego 2,8 bar (0,3 MPa, 40 psi)

Maksymalna temperatura robocza cieczy 60°C (140°F)

Części mokre ze stali nierdzewnej, z węglików, UHMWPE, acetalowe

PEEK, PTFE

Ciężar pistoletu 255179 0,66 kg (1,45 lbs)
255180 0,66 kg (1,45 lbs)
255181 0,68 kg (150 lbs)
255182 0,68 kg (150 lbs)

Wymiary 168,7 mm Dł. x 59 mm Szer. x 57 mm Gł.
(6,64 cala Dł. x 2,32 cala Szer. x 2,25 cala Gł.)

Wloty cieczy 9/16-18 UNF (f) (06 SAE)

Wloty powietrza 1/8" npt (f)
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