Yağlama Sektöründe 80 Yıldan Uzun Deneyim
Pazardaki en güvenilir ve en uygun maliyetli yağlama ekipmanını sağlamayı amaç edinen Graco, hizmet ve sanayi sektörleri için tam
kapsamlı pompa, dağıtıcı valf, hortum makarası, akışkan yönetimi ve geri kazanım sistemi serilerini sunar. Dünya genelindeki deneyimli
dağıtım ağımız, işletmenizin özel gereksinimlerini anlayan ve uygulamanız için en uygun ekipmanı önerebilecek uzmanlara kolayca
erişebilmenizi sağlar.

Filolar | Araç Servisi Bayileri | Hızlı Yağlama | Montaj Hatları | İnşaat | Maden | Tesis İçi Dağıtım

Araç Servisi
Yağlama Ekipmanı
Bakım ve Tamir Araçları için Akıllı Çözümler

Graco’nun Sunduğu Çözümler:
Akışkan Aktarımı, Boşaltma ve Yakıt Doldurma
Akışkanları ve yağları etkin şekilde taşımak için tam seri yağ,
gres, aktarım ve özel pompa ve paketler. Tüm uygulamalar için
havalı, hidrolik ve elektrikli modeller mevcuttur.

Ölçülü ve Ölçüsüz Dağıtım
Üretim montaj hatları, taşıt servisi araçları ve oto tamircilerindeki
yağ, gres, cam yıkama suyu ve astarlama akışkanları için ve
elektronik ve mekanik sayaç ve valfler. Daha hızlı dağıtım için
19-53 l/dk.’dan başlayan önceden ayarlı ve manuel modeller
mevcuttur.

Hortum Makaraları
Üretim ve saha hizmeti sağlayıcılarının isteklerini karşılamak
için tam kapsamlı hafif, standart ve ağır iş hortum makaraları.
Bu küçük boyutlu ve sağlam makaraların çevreye zararı daha
az olmakla birlikte yeni bir yay ve kilit içerir ve farklı ebatları
ve renkleri mevcuttur.

• NXT Serisi Pompalar
• Fire-Ball Serisi Pompalar
• Akışkan Aktarım Sistemleri

• LD ve SD Serileri
Elektronik Sayaçlar
• Mekanik Sayaçlar
• Hat İçi Sayaçlar
• SDV15 ve XDV20
Kumanda Valfları
• LD, SD ve XD
Serisi Makaralar
• Korumalar
• Aksesuarlar

Graco’nun Diğer Kaliteli Ürünleri:
Akışkan Yönetimi
Üretim ve servis
uygulamaları sırasında
kullanılan yağ ve
akışkanları kolayca
takip etmek, izlemek ve
raporlamak için küçükten
büyüğe akışkan yönetim sistemleri. Uygulamanız için gereken
esneklik düzeyi için özel olarak tasarlanmış bir Graco akışkan
yönetim sistemi ile zaman ve işgücünden tasarruf edebilir ve
envanter daralmasını azaltabilirsiniz.
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Yağ ve Akışkan Geri Kazanım Sistemleri

POMPALAR | SAYAÇLAR | MAKARALAR | AKIŞKAN YÖNETİMİ | AKIŞKAN KAZANIM SİSTEMLERİ

Kullanılmış yağları Graco’nun portatif antifriz ve yağ konteynerleri
serisi ile tahliye edebilir, boşaltabilir ve aktarabilirsiniz. Daha büyük
tesislerde büyük miktarlarda geri kazanılmış akışkanlar için depo
ve toplayıcı paketlerimizi inceleyin.
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İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

• Yağ için oran: 5:1
• Gres için oran: 15:1, 50:1

• Yağ için oran: 3:1
• Gres için oran: 50:1

• Gres için oranlar: 50:1, 75:1

• Yağ için oranlar: 3:1, 6:1, 10:1

• Gres için oranlar: 14:1, 26:1, 29:1,
55:1, 63:1, 68:1

• 49 litre/dakika’ya
(13 galon/dakika)* varan debi

• Motor yağları, ATF, dişli yağı ve
antifriz dağıtımı içindir
• Yüksek debi
• İç mekanda veya dış mekanda
kullanım

• Motor yağları, ATF, dişli yağı ve
antifriz dağıtımı içindir
• Yalnızca otomatik meme
• İç mekanda kullanım

• Birden çok uzatma mevcuttur

• İç mekanda veya dış mekanda
kullanım

• Kilitli tetik

• Yüksek debi valfı

• Zorlu ortamlarda kullanım için
tasarlanmış dayanıklı döküm
gövde

• Uzun ömürlü yay tüm hareket
aralığı boyunca sabit yay torku
sağlar

• Yapısal olarak güçlendirilmiş iskelet
hortumu sararken esnemez

• Küçük boyutlu tasarımı ile alet
tezgahına veya dolabına kolayca
sığar

• Hafif kompozit makara ezilmelere
ve korozyona dayanıklıdır

• Açık fırdöndülü çıkışlar en az
basınç kaybıyla yüksek debi sağlar

• Zorlu uygulamalar için çelik makara

• Birden çok bağlantı seçeneği

• 20 m’ye kadar olan hortumlar
içindir

• 20 m’ye kadar olan hortumlar
içindir

• Birden çok bağlantı seçeneği

• Usta oto tamirciler için günlük
kullanım amaçlı tasarlanmıştır

SD Serisi

• Küçük ölçekli araç servisleri ve oto
tamircileri için tasarlanmıştır

LD Serisi

• Dayanıklı çelik makara, sorunsuz
performans için yalıtımlı rulmanlar
üzerinde hareket eder

• Uzun ömürlü yay, hava şartlarına
karşı koruma için yalıtılmıştır

• İki ayaklı iskelet çok ağır iş
uygulamaları için ek dayanım
sağlar

• 20 m’ye kadar olan hortumlar
içindir

• Mobil yağlama kamyonları veya
büyük ekipman servisi gibi ağır iş
uygulamaları için tasarlanmıştır

XD Serisi

• Dayanıklı taban ve hortum ruloları
• Ağır iş kilit mekanizması
• Tepe bağlantı seti mevcuttur

• Ağır iş braketleri ve yayları

• Tam debili mil

• Yüksek aşınma ve korozyon
dayanımı için endüstri sınıfı boya

• 15 m’ye kadar olan hortumlar
içindir

• Ağır iş, yüksek hacim makarası

750 Serisi

• İç mekanda kullanım

• Yüksek debi elektronik sayacı
pint, kuart, litre veya galon olarak
gösterir

• Motor yağları, ATF ve antifriz
dağıtımı içindir

• 103 bar (1500 psi)

(14 galon/dakika)

53 l/dk.

En fazla

SDI15
Hat İçi Ölçüm Cihazı

• En az hortum yönlendirmesi ile
kolay sarma

• Ağır iş bilyeli rulmanları, manşonlu
tip bilyelerden daha uzun
ömürlüdür

• 23 m’ye kadar olan hortumlar
içindir

• Kesintisiz debi için tam çıkışlı
fırdöndü ve mil

700 Serisi

• Birden çok uzatma mevcuttur

• İç mekanda veya dış mekanda
kullanım

• Çevirerek kilitlenen/açılan tetik

• Zorlu ortamlarda kullanım için
tasarlanmış dayanıklı döküm gövde

• Motor yağları, ATF, dişli yağı ve
antifriz dağıtımı içindir

• 103 bar (1500 psi)

(20 galon/dakika)

76 l/dk.

En fazla

XDV20 Kumanda Valfı

• Motor yağları, ATF, dişli yağı ve
antifriz dağıtımı içindir

• 103 bar (1500 psi)

(15 galon/dakika)

57 l/dk.

En fazla

SDV15 Kumanda Valfı

Graco Hortum Makaraları

• Birden çok uzatma mevcuttur

• Manuel ve önceden ayarlı dağıtım

• Birden çok uzatma mevcuttur

• 103 bar (1500 psi)

• Manuel ve önceden ayarlı dağıtım

(14 galon/dakika)

(5 galon/dakika)

• 69 bar (1000 psi)

En fazla

53 l/dk.

En fazla

SDM ve SDP Sayaçlar

19 l/dk.

LDM ve LDP Sayaçları

• 1-6 makara için koruma bağlantı
kanalları mevcuttur

• Makaralara kolay erişim için uç
kapaklar kolayca çıkarılabilir

• LD ve SD serisi tek ayaklı
makaraları korumak için
tasarlanmıştır

• Korumalar, hortumların ve
rulmanların ömrünü uzatmak için
koruma sağlar

Korumalar

• İç mekanda veya dış mekanda
kullanım

• Çeşitli petrol ve sentetik bazlı
yağlar ve antifriz dağıtımı içindir

• Manuel ve önceden ayarlı dağıtım

• 69 bar (1000 psi)

(4 galon/dakika)

15 l/dk.

En fazla

Mekanik
Sayaç

• Ayrıca önceden karıştırılmış cam
yıkama suyu için özel olarak
tasarlanmış paketler mevcuttur

• Debiler: 1041-26 litre/dakika
(7-275 galon/dakika)

• Yağ için oranlar: 3,5:1, 4,5:1, 6:1,
10:1 ,12:1 ve 23:1

• Ayrıca yağlama kamyonları için
200 l (55 gal), 55 kg (120 lb) veya
180 kg (400 lb) kapaklı paketler
mevcuttur

Husky™
Diyafram pompaları

• Basit ve güvenilir aktarım
pompaları yağ, kullanılmış yağ,
cam yıkama suyu ve antifriz için
idealdir

NXT™ Tedarik Sistemleri

• Büyük hacimli aktarımlar için
idealdir - akışkanları hızla taşır!
Dakikada 118 litre yağ veya 26 kg
gres

• En zorlu ve yüksek hacimli
uygulamalar için idealdir

Fire-Ball® 425

Graco Sayaçları ve Dağıtım Valfları

NOT: Test Akışkanı: #10 dengi yağ

ELEKTRONİK ve MEKANİK

• 11 litre/dakika’ya (3 galon/dakika)*
varan debi

• 7,5 litre/dakika’ya (2 galon/dakika)*
varan debi

• Yağ için oran: 1:1

• Daha uzun pompa ömrü için
yüksek kalitede ve korozyona
dayanıklı tasarım

• En az pompa aşınımı, daha kısa
arıza ve bakım süresi için daha az
parçayla hat içi tasarım

• 19 litre/dakika’ya (5 galon/dakika)*
varan debi

• Orta hacimli, yüksek basınçlı
akışkan aktarımı için idealdir

• Düşük ve orta hacimli uygulamalar
için idealdir

• Daha düşük hacimler, kısa mesafeli
aktarımlar için idealdir

Fire-Ball® 300

Mini Fire-Ball® 225

Fast-Ball®

Graco Pompaları ve Paketleri

YAĞ, GRES ve CAM YIKAMA SUYU

