
- Építési festékek és bevonatok felhordásához. A professzionális használatra.-

Típus: 288513, 289604

Maximális üzemi nyomás: 4000 psi (280 bar, 28 MPa)
Maximális üzemi légnyomás: 100 psi (7 bar, 0,7 MPa)

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK. 
A nyomásmentesítés, az elõkészítésre és a permetezésre 
vonatkozó utasításokat a festékszóró kézikönyvében talál. 
Õrizze meg ezeket az utasításokat.

Használati utasítás – Alkatrészlista

G40 Levegõrásegítéses festékszóró 
pisztoly

ti8835a
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HU
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Figyelmeztetések
A következõ figyelmeztetések a készülék beállítására, haszálatára, karbantartására és annak a javítására 
vonatkoznak. A felkijáltójel általános figyelmeztetést jelent, míg a vészjel folyamat-specifikus kockázatokra hívja fel a 
figyelmet. Tartsa szem elõtt ezeket a figyelmeztetéseket. A megfelelõ termékeknél további figyelmeztetéseket 
találhat.

FIGYELMEZTETÉSEK
FOLYADÉK BÕRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE
A szórópisztolyból, a tömlõ sérüléseibõl vagy a repedt alkatrészekbõl a nagy nyomás alatt kilövellõ 
folyadék belefúródhat a bõrbe. Habár a seb csak kisebb vágásnak tûnhet, valójában olyan súlyos 
sérülésrõl is szó lehet, amely amputációhoz vezethet. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz. 
• A szórópisztolyt más személyre vagy saját testrészei felé irányítani tilos.
• Tilos a kezet a szórófej elé tartani.
• Szivárgás esetén a kiáramló folyadék sugarát kézzel, egyéb testrésszel, kesztyûvel vagy ronggyal 

elzárni vagy eltéríteni tilos.
• Ne permetezzen, ha a szórófej védõ és a ravaszvédõ nincs felszerelve.
• Ha nem permetez, akassza be a ravaszbiztosítót.
• A permetezés befejezésekor, tisztítás, ellenõrzés, vagy javítás elõtt hajtsa végre a Nyomásmentesí-

tés részben leírtakat.
TÛZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY
A robbanásveszélyes gõzök – úgymint az oldószerbõl és festékekbõl eredõ gõzök – gyulladást vagy 
robbanást idézhetnek elõ a munkavégzés helyén. A tûz és robbanás elkerülése érdekében a 
következõket kell tenni:
• A gépet kizárólag jól szellõzõ helyen használja.
• Távolítson el minden tûzforrást, mint pl.: õrláng, cigaretta, hordozható elektromos lámpa és mûszálas 

ruházat (elektrosztatikus kisülés veszélye).
• A munkavégzés területét tartsa tisztán, távolítsa el az esetleges oldószereket, rongyokat és benzint.
• Ne húzzon ki, és ne dugjon be hálózati csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatba, illetve ne kapcsoljon fel 

vagy le világítást, ha gyúlékony gõzök vannak jelen.
• A munkavégzés helyén minden berendezést földeljen le. Lásd a Földelés re vonatkozó utasításokat.
• Csak földelt tömlõt használjon.
• Amikor a tartályba permetez, fogja szorosan a földelt tartály oldalához a szórópisztolyt.
• Amennyiben elektrosztatikus kisülés történik, vagy áramütést észlel, azonnal állítsa le a berendezést. 

A berendezést a hiba feltárásáig és kijavításáig használni tilos!
• A munkavégzés helyén mûködõképes tûzoltó készüléket kell tartani.
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A NEM RENDELTETÉSSZERÛ HASZNÁLATBÓL EREDÕ VESZÉLYEK
A nem rendeltetésszerû használat halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
• Ne használja a készüléket, ha anyagkifáradásból eredõ hiba lépett, fel, vagy ha Ön gyógyszer, illetve 

alkohol hatása alatt áll.
• Ne lépje túl a legalacsonyabb értékre bejegyzett alkatrész esetében érvényes maximális üzemi 

nyomásra és hõmérsékletre vonatkozó elõírásokat. A részleteket lásd minden készülék kézikönyvének 
Mûszaki adatok címû részében.

• Használjon olyan folyadékokat és oldószereket, amelyek megfelelnek a készülék ezekkel érintkezõ 
részegységeinek. Lásd a Mûszaki adatokat minden készülék kézikönyvében. Olvassa el a folyadék és 
oldószer gyártók figyelmeztetéseit 
az alkalmazandó anyagról. Teljes információt kaphat, ha elkéri a forgalmazótól vagy kiskereskedõjétõl 
az anyagminõségi adatlapokat (MSDS).

• A berendezést naponta ellenõrizze. A kopott vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje le kizárólag 
eredeti Gyártói alkatrészekre.

• A berendezésen tilos módosítást vagy változtatást végrehajtani.
• A berendezést használja rendeltetésének megfelelõen. Ha kérdése van, forduljon Graco márkak-

ereskedõjéhez.
• A tömlõket és kábeleket tartsa távol a közlekedési útvonalaktól, élektõl, mozgó alkatrészektõl és forró 

felületektõl.
• Ne hurkolja, vagy hajtsa meg túlzottan a tömlõket, valamint ne húzza a készüléket a tömlõnél fogva.
• A gyerekeket és az állatokat tartsa távol a munkavégzés helyétõl.
• Tartsa be az összes vonatkozó érvényes biztonsági elõírást.
TÚLNYOMÁSOS ALUMÍNIUM ALKATRÉSZEK HASZNÁLATÁBÓL EREDÕ VESZÉLY
Ne használjon 1,1,1-triklór-etánt, metilén-kloridot, más halogénezett szénhidrogén oldószert vagy 
túlnyomás alatt lévõ alumínium tartályban tartott ilyen oldószert tartalmazó folyadékot. Ezek használata 
heves vegyi reakciót válthat ki, így a berendezés megrepedhet, és ez halált, súlyos sérüléseket és jelentõs 
vagyoni kárt okozhat.
SZEMÉLYES VÉDÕFELSZERELÉS
A súlyos sérülések elkerülése érdekében a festékszóró gép mûködtetése, javítása közben, illetve ha a gép 
mûködési területén belül tartózkodik, viseljen megfelelõ védõfelszerelést. Ilyen védõfelszerelés a:
• Szemvédõ eszköz
• A folyadék vagy oldószer gyártója által elõírt védõöltözet és légzõkészülék
• Kesztyû
• Hallásvédõ eszköz

FIGYELMEZTETÉSEK
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Nyomásmentesítés

Minden esetben a Nyomásmentesítési folyamat részben elõírtak 
szerint járjon el, ha nyomásmentesítést kell végrehajtania, abba kell 
hagynia a festékszórást, ellenõriznie vagy karbantartania, javítania 
kell a berendezést, szerelnie vagy tisztítania kell a szórófejet.

1. Zárja be a ravaszbiztosítót. Kapcsolja KI (OFF) az áramot és 
a nyomásszabályozót állítsa a legalacsonyabb nyomásértékre.

2. Oldja ki a ravaszbiztosítót. Tartsa a pisztolyt a földelt fém öblítõ 
vödör oldalához. Nyomja le a pisztoly billentyûjét és 
nyomásmentesítsen.

Ha feltételezhetõ, hogy a szórófej vagy a tömlõ eltömõdött, vagy a 
fenti lépések ellenére sem volt teljes a nyomásmentesítés, NAGYON 
LASSAN lazítsa meg a szórófej biztosító csavarját vagy a tömlõ 
csatlakozóját a nyomás fokozatos csökkentéséhez, majd teljesen 
lazítsa meg a csavart, illetve a tömlõt. Tisztítsa meg a szórófejet vagy 
a tömlõt az akadálytól.

A szórópisztoly ravaszának 
a biztosítója

Ha az egységet lekapcsolja vagy örizetlenül hagyja, a sérülések 
elkerülése érdekében a ravaszt minden esetben zárja be.

Összeszerelés

Gyõzõgyön meg róla, hogy a festékszóró ki van kapcsolva, nincs 
feszültség alatt és a ravasz zárva van. Az elõkészítés és a 
permetezés utasításai a festékszóró kézikönyvében találhatók.

A pisztoly rákapcsolása a festékszóróra
1. Csatolja rá a levegõbefújó csatlakoztatót 

(17) és a folyadékadagoló csatlakoztatót 
(25) a pisztolyra.

2. Levegõrásegítéses festékszórás esetén, a 
fekete, spirális légszívó csõt (a) kell elõször 
rákapcsolni a pisztoly levegõbefújó 
csatlakoztatójára (17).
MEGJEGYZÉS: A pisztoly elõszöri 
használatakor a fekete légtömlõt le kell 
rövidíteni a kívánt méretre.

3. Kapcsolja össze a kék folyadékszívó tömlõt 
(b) a pisztoly folyadékadagoló 
csatlakoztatójával (25).

4. A folyadékszívó és a légszívó tömlõk másik 
végét kapcsolja össze a festékszóróval. Kettõ 
csavarkulcs segítségével szorítsa meg az 
összes csatlakozást (lásd a festékszóró 
összeszerelését a 311905. számú kézikönyvben).

A szórófej (33) és a védõburkolat (6) 
felszerelése a pisztolyra

1. Ha a készülék elõzõleg használatban volt elõször 
nyomásmentesítsen.

2. Helyezze be a 
fészekbeillesztést (6b) 
a védõburkolatba (6).

3. Helyezze be a szórófej 
csapját (33).

4. Helyezze rá a tömítést (33b) 
az aljzatra (35a), majd 
helyezze be a fészekbeillesztésbe (25). Vízbázísú anyagoknál 
használjon fekete tömítést, míg oldószereknél és olaj alapú 
anyagoknál használjon narancssárga tömítést.

5. Helyezze rá a védõburkolatot (6) a pisztoly végére. 
Szorítsa meg kézzel.

Ha a pisztoly elülsõ részén folyadékszivárgást észlel, cserélje ki a 
fészket (33a) és/vagy ismételten szorítsa meg a védõburkolat anyáját.

Mûködtetés
Megjegyzés: Az alábbi utasítások a Graco FinishPro festékszóró 
pisztolyaira vonatkoznak. Lásd a festékszóró utasításainak 311905. 
számú kézikönyvét. Más típusú festékszórók használata esetén 
kövesse a berendezés kézikönyvében leírtakat.

A 390-es FinishPro™ típusú festékszórónál, a légszabályozás 
kizárólag a pisztolynál történik. A 395-ös FinishPro™ típusú 
festékszórók, kiegészítõ légszabályozással rendelkeznek.

1. Zárja ki a ravaszt (1a).
2. Gyõzõdjön meg róla, hogy a nyíl alakú szórófej-csap (33) 

elõre mutat (permetez).
3. Tartsa a pisztolyt merõlegesen és körülbelül 12 hüvelyknyi 

(304 mm) távolságra a felülettõl. A pisztoly mozgatása közben 
húzza meg a ravaszt (3) és kezdje meg a festékszórást.

4. A pisztolyt mindig a premetezendõ felületre merõlegesen kell 
tartani. A ferde a szögnek, egyenetlen folyadékfelvitel lesz az 
eredménye. Ahhoz, hogy a végeredmény sima legyen, 
egyenletes mozgással permetezzen és a felvitt felületek 
50%-ban fedjék egymást.

bezárt ravasz kioldott ravasz

ti6581a ti6582a

(permetez)(nem permetez)

17

25
ti9444a

a

17

ti9022a

b

25

33a

6

 33

6b

33b

ti8249a
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Eltömõdés tisztítása

1. Nyomásmentesítsen, majd zárja be a ravaszt (1a).
2. Fordítsa el 180°-ban a szórófejet (33). Oldja ki a ravaszt (1a). 

Permetezzen egy tartályba vagy a földre a dugulások 
eltávolításáig.

3. Zárja be a ravaszt (1a). Fordítsa vissza 180°-ban a szórófejet 
(33) szórási helyzetbe.

Szórás
Kövesse a festékszóró hanálati utasításában leírtakat. Az alábbi 
utasítások a Graco FinishPro festékszóró pisztolyaira vonatkoznak.

Levegõrásegítéses festékszórás
1. Állítsa a mûködési üzemmód kapcsolóját az AIRLESS (levegõ 

nélküli) festékszórás állapotába.
2. Nyissa ki ütközésig a pisztoly légnyomás-szabályzóját.
3. Készítse elõ a szivattyút a festékszóró mûködésére vonatkozó 

311905. számú kézikönyvben leírtaknak megfelelõen.
4. Fordítsa a festékszóró folyadék-nyomásszabályzóját 

a legnagyobb értékre.
5. Oldja ki, majd tartsa lenyomva a ravaszt (1a). Fokozatosan 

csökkentse a folyadéknyomást a szórásképen való csíkok 
megjelenéséig.

6. Engedje el a ravaszt.
7. Állítsa a festékszóró állapotváltó kapcsolóját az AA 

(levegõrásegítéses) üzemmódba.
8. Tartsa lenyomva a ravaszt, fokozatosan növelje a pisztoly 

légnyomás-szabályzójának értékét, a csíkok eltûnéséig.
9. A szóráskép finomabb beállításaihoz használja a pisztoly 

légszabályzóját.

Levegõ nélküli festékszórás
1. Állítsa a mûködési üzemmód kapcsolóját az AIRLESS (levegõ 

nélküli) festékszórás állapotába.
2. Készítse elõ a szivattyút a festékszóró mûködésére vonatkozó 

311905. számú kézikönyvben leírtaknak megfelelõen.
3. Kezdje a festékszóró legalacsonyabb nyomásértékével.
4. Fújjon szórásmintát, majd fokozatosan növelje a 

festékszóró-nyomást addig, amíg egyenletes, vastag szélek 
nélküli szórásképet kap. Használjon kisebb méretû fúvókát, 
amennyiben a nyomásállítással nem tüntethetõk el a vastag 
szélek.

Megjegyzés: Szabálytalan szóráskép esetén, 
tisztítsa ki a légutakat oldószer és puha kefe 
vagy fogpiszkáló segítségével. A légkamra 
tisztításához ne használjon fémbõl készült 
szerszámot mivel ezek megkarcolhatják a 
kamranyílásokat. A karcolatok egyenetlen 
szórásképhez vezethenek.

Karbantartás

Bárminemû pisztolykarbantartási mûvelet elõtt olvassa el a használati 
utasítás címlapján található figyelmeztetéseket és végezze el a 
nyomásmentesítést, lásd 4. oldal.

Napi karbantartás

Mindegyik mûszak végén öblítse ki a pisztolyt, majd tegye száraz 
helyre.

A pisztolyt vagy annak részeit soha ne öblítse vizzel vagy 
tisztítószerrel.
• Ne irányítsa felfele a pisztolyt takarításkor.
• Ne törölje a pisztolyt oldószerbe áztatott ruhával, a felesleget 

csavarja ki belõle.
• A pisztoly levegõ járataiban maradt oldószer gyenge minõségû 

festékszórást okozhat. Ne használjon olyan tisztítási módszert, 
mely lehetõvé teszi oldószer bejutását a pisztoly levegõ 
járataiba.

Öblítés és tisztítás

• Színváltás, tárolás vagy javítás elõtt öblítse ki a pisztolyt.
• Az öblítést a lehetõ legkisebb nyomás alatt végezze. Ellenõrizze 

le a kötõelemeket. Ha szivárgást észlel, szorítsa meg õket.
• Öblítéshez olyan folyadékot használjon, amely kompatibilis a 

kimosandó folyadékkal és a készülék vízzel érintkezõ részeivel.

1. Nyomáscsökkentés, 4. oldal. A festékszóró gép vezetékét 
húzza ki a dugaszból.

2. Távolítsa el a szórófejet (33) és a védõburkolatot (6).
3. A fekete légszívó tömlõt kapcsolja le a pisztolyról.
4. Távolítsa el a festékszóró szivornyacsõ-készletet a festékbõl 

és helyezze öblítõfolyadékba. Lásd a festékszóró tisztítási 
utasításait tartalmazó 311905. számú kézikönyet.

5. A festékszórót kapcsolja rá egy ürítõnyílásba. A mûködési 
üzemmód kapcsolót kapcsolja az AIRLESS állapotba.

6. Fokozatosan növelje a nyomást. Irányítsa a pisztolyt egy földelt 
fémbõl készült tartályba. Húzza meg a ravaszt és az oldószerrel 
öblítse ki a pisztolyt, amíg a pisztoly csatornái folyadékmentesek 
nem lesznek.

7. Állítsa a mûködési üzemmód kapcsolóját OFF állapotba.
8. Nyomásmentesítsen, lásd 4. oldalt.
9. Vegye le a folyadékszívó-tömlõt a pisztolyról.
10. A porlasztó (5) tisztítása esetén, tartsa lenyomva a ravaszt, amíg 

eltávolítja a porlasztót a szerelõkulcs (30) segítségével.
11. Egy puha kefe végét mártsa megfelelõ oldószerbe. Ne áztassa 

folyamatosan a kefe sörtéit, és ne használjon drótkefét.
12. A pisztolyt lefele tartva tisztítsa meg annak elejét egy puha kefe 

és oldószer segítségével.
13. Tisztítsa meg a puha kefével a szórófejet (33) és a 

védõburkolatot (6). A légkamra kitisztításához, a létfontosságú 
felületek megõrzése érdekében használjon valamilyen puha 
szerszámot, például fogpiszkálót. Fújjon levegõt a szórófejen 
keresztül, és gyõzõdjön meg a nyílás tisztaságáról.

14. Ha elõzõleg leszerelte a porlasztót (5), visszaszereléskor tartsa 
lenyomva a ravaszt és szerelje fel a szerelõkulcs (30) 
segítségével. Szorítsa meg erõsen. A megfelelõ nyomaték: 
155-165 hüvelyk-font (18-19 Nm). Megfelelõ szorosság esetén 
a gallér ki kell bukkanjon a pisztolyból.

TI8792a
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15. Szerelje fel a szórófejet (33) és a védõburkolatot (6) a pisztolyra, 
4. oldal.

16. Oldószerbe mártott puha szövet segítségével, törölje meg 
a pisztoly külsõ részeit.

17. Ttisztítás után, hetente kenje 
meg az alábbi alkatrészeket a 
111265. számú kenõanyaggal.
• Ravasztengely-csapszeg (A)
• A pisztoly ravasszal érintkezõ 

mindkét oldala (B)
• A ravasz mögött található 

folyadéktû nyél (C) felületét

Szûrõ (24) tisztítása / 
cseréje

1. Nyomásmentesítsen , 4. oldal. Zárja be a ravaszt (1a).
2. Csavarja ki a folyadékadagoló csatlakoztatót (25).
3. Távolítsa el a belsõ folyadékszûrõt (24).
4. Puha kefével és megfelelõ oldószerrel tisztítsa meg a szûrõt, 

majd vizsgálja meg és ha sérült, cserélje ki.
5. Szerelje be a belsõ folyadékszûrõt (24) a folyadéktömlõ (16) 

végébe.
6. Csavarja be a folyadékadagoló csatlakoztatóját (25) a tömlõ 

végébe. A megfelelõ nyomaték: 175-185 hüvelyk-font 
(20-21 Nm).

Javítás

A fészek javítása

A 249456. számú karbid fészek-javítókészletet használja. Használja 
fel a készletben található összes alkatrészt.

1. Nyomásmentesítsen, 4. oldal. Vegye le a folyadék- és a 
légtömlõt a pisztolyról.

2. Távolítsa el a védõburkolatot (6) és a szórófejet (33).
3. Tartsa lenyomva a ravaszt, hogy lehúzhassa a tûburkolatot a 

fészekrõl. A folyamat közben a szerelõkulcs (30) segítségével 
csavarja le a porlasztót (5) a pisztolytestrõl (1).

4. Figyelje meg az o-gyûrûk (5e, 5f, 6a) elhelyezkedését. Óvatosan 
távolítsa el az o-gyûrûket a porlasztóházból (5a) és ha 
szükséges, cserélje ki õket.

5. Csavarja le a fészekanyát (5d), a fészket (5c) és a fészektömítést 
(5b). Használjon 7/32-es hatszögû kulcsot.

6. Vizsgálja meg a fészket (5c) és a fészektömítést (5b). 
Ha szükséges, cserélje ki õket.

7. Szerelje vissza a fészektömítést (5b), a fészket (5c) és a 
fészekanyát (5d). A megfelelõ nyomaték: 45-50 hövelyk-font 
(5,0-5,6 Nm). Vigyázzon, nehogy túlhúzza az anyát.

• A karbid fészek (5c) visszaszerelésekor, a fészek kúpos 
részének a szórófej felé kell mutatnia.

Festéktû javítás (2)

1. Nyomásmentesítsen, 4. oldal. Távolítsa el a porlasztót (5), 
lásd a fészek javítását, 6. oldal.

2. A szerelõkulcs (30) és a 
csavarhúzó (29) segítségével, 
távolítsa el a ravasztengely-
csapszeg anyát (14), a 
csapszeget (13) és a ravaszt (3).

3. A csavarhúzó (29) 
segítségével, 
távolítsa el a 
folyadéktû 
szerkezetet (2) 
a pisztoly elülsõ 
részébõl. Ha a tû 
elgörbült, károsodott 
vagy ha a tömítés 
elöregedett vagy 
szivárog, cserélje ki a tûszerkezetet. Ha cserére van szükség, 
az o-gyûrût (2a) okvetlenül vegye ki, mivel az bennragadhat 
a pisztolyban.

Légszelep javítás (8)

1. A szerelõkulcs (30) segítségével, csavarja le a rugósapkát (11) 
a pisztolytest (1) hátsó részérõl. Távolítsa el a két rugót (15 és 
19), a nyelet (9) és a fészket (10).

2. Nyomja ki a légszelep szerkezetet (8) a pisztoly hátsó részébõl.
3. Vizsgálja meg a pisztolytest (1) karmantyúját (7). Ha a karmantyú 

elkopott vagy nem zár megfelelõen, egy tû segítségével 
óvatosan távolítsa el a karmantyút a pisztolytest elülsõ részébõl.

B
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Folyadéktömlõ-csere (16)

1. Távolítsa el a levegõbefújó 
csatlakoztatót (17) a szerelõkulcs 
(30) segítségével, majd távolítsa 
el a csavart (20). Használjon 
3/16-os hatszögû kulcsot.

2. Csavarja ki a folyadékadagoló 
csatlakoztatót (25). Távolítsa 
el és tisztítsa meg a belsõ 
folyadékszûrõt (24).

3. Csavarja le a folyadéktömlõ 
csatlakoztatóját (16a) a 
folyadékadagolóról. Távolítsa 
el óvatosan a tömítést (22).

Lapos szórófej-készlet 
(választható)

A lapos szórófej-készlet segítségével 
a pisztolyra rászerelhetõk az AAM 
típusú lapos szórófejek. Rendelje meg 
a 288514. számú alkatrészt.

Összeszerelés
1. Szerelje be a tömlõ tömítését (22) a pisztolyba. Szorítsa rá 

kézzel a folyadéktömlõ csatlakoztatóját (16a) a pisztoly 
folyadékadagolójára. Szerelje fel a levegõbefújó csatlakoztatót 
(17) és a csavart (20). A folyadéktömlõ szorítási nyomatéka: 
150-160 hüvelyk-font (17-18 Nm). A levegõbefújó csatlakoztató 
szorítási nyomatéka: 175-185 hüvelyk-font (20-21 Nm). A csavar 
szorítási nyomatéka 50-60 hüvelyk-font (6-7 Nm).

2. Szerelje be a belsõ folyadékszûrõt (24) a folyadéktömlõ (16) 
végébe. Csavarja be a folyadékadagoló csatlakoztatót (25) 
a tömlõ végébe. A megfelelõ nyomaték: 175-185 hüvelyk-font 
(20-21 Nm).

3. Helyezze rá az új karmantyút (7) a fészek-beszerelõ szerszámra 
(28) úgy, hogy a karmantyú pereme a szereszám felé mutasson. 
Addig nyomja befelé a karmantyút a pisztoly hátuljába, amíg egy 
határozott pattanást nem hall.

4. Zsírozza meg a légszelep-szerkezet (8) elülsõ részét. A 
karmantyún (7) keresztül, finoman csúsztassa be ütközésig a 
légszelep-szerkezetet a pisztoly hátuljába. Vigyázzon, ne sértse 
meg a karmantyút. 

5. Csúsztassa rá a fészket (10) a nyélre (9). Gyõzõdjön meg róla, 
hogy a fészek kúp alakú része a nyél vastagabb vége felé mutat. 
Ovatosan helyezze be a nyelet (9) és a fészket (10) a 
légszelepbe (8).

6. Szerelje be a két rugót (15 és 19). Csavarja be a rugósapkát (11) 
a pisztolytest hátuljába. A megfelelõ nyomaték: 
175-185 hüvelyk-font (20-21 Nm).

7. Finoman kenje meg tömítés csúsztatóinál a tûszerkezet o-gyûrûit 
és a nyelét. Gyõzõdjön meg róla, hogy a pisztolytestben (1) 
az o-gyûrû (2a) a helyén van.

8. Helyezze be a folyadéktû-szerkezetet (2) a pisztoly elülsõ 
részébe. Csavarja be a csavarhúzó (29) segítségével a 
folyadéktû-szerkezetet a pisztolytestbe (1). A megfelelõ 
nyomaték: 50-60 hüvelyk-font (6-7 Nm).

9. Szerelje fel a ravaszt (3), a csapszeget (13) és az anyát (14). 
Alacsonyszilárdságú menetzárót használjon és gyõzõdjön meg 
róla, hogy a folyadéktû-szerkezet (2) rézbõl való része a ravasz 
mögött van. Kenje meg a csapszeg mindkét végét, ott ahol a 
ravasz hozzáér a csapszeghez. Kenje meg a pisztolyon található 
nyúlvány mindkét oldalát, ott ahol a ravasz hozzáér a 
pisztolytesthez. Az anya megfelelõ nyomatéka: 
20-30 hüvelyk-font (2-3 Nm).

10. A porlasztószerkezetet (5) csavarja be a pisztolytesbe (1) 
a szerelõkulcs (30) segítségével. A folyamat alatt a tû 
visszahúzása érdekében tartsa lenyomva a ravaszt. A megfelelõ 
nyomaték: 155-165 hüvelyk-font (18-19 Nm). Megfelelõ 
szorosság esetén a gallér ki kell bukkanjon a pisztolyból.

11. Csatolja fel a védõburkolatot (6) és a szórófejet (33), 4. oldal.

ti6573a
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A perem a 
pisztolytestbõl kifelé 
mutat.
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Alkatrészek

s Csere Veszély és figyelmeztetés, cédulák, és a kártya is elérhető 
költség nélkül. 

u tartalmazza Tű / Seat Repair Kit 255160 (külön megvásárolható) 

† tartalmazza RAC Guard Kit 288839 

* tartalmazza Seal javító készlet 249422 (külön megvásárolható) 

‡ Ha el szeretné távolítani a szűrőt, hogy 162863 használni, mint egy 
pecsétet a helyére. 

** Tartalmazza a 246453 RAC X egy Seal Kit (Standard) 

** Tartalmazza a 248936 RAC X egy Seal Kit (oldószer)

25

24
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1a

1
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6b 33a

5a 5f
5e 5b 5c 5d

13

ti7203d

33b

36
28

30

29

12
24a

Ref. Part No. Description Qty.
1 BODY, gun, assy 1
1a 249423 SAFETY, trigger 1
2u NEEDLE, assy; 3/32 carbide ball;

includes item 2a
1

2a* 110004 PACKING, o-ring; PTFE 1
3 249585 KIT, trigger, repair, includes 13 and 14 1
4 15G713 NUT, air plug 1
5 249877 DIFFUSER, assy, RAC 1
5a DIFFUSER, housing 1
5bu GASKET, seat; nylon 1
5cu SEAT; carbide 1
5du NUT, seat 1
5e* 111457 PACKING, o-ring, seat; PTFE 1
5f* 109450 PACKING, o-ring; PTFE 1
6 288839 GUARD, RAC 1
6a* 109213 PACKING, o-ring, PTFE 1
7* 188493 PACKING, u-cup, gun; UHMWPE 1
8* VALVE, air, assy 1
9 15F193 SHAFT, fluid spring 1
10 15F194 SEAT, spring 1
11 15F195 CAP, spring 1
12 288715 VALVE, swivel with hose fitting 1
13 15F739 PIN, pivot 1
14 15F740 PIN, pivot, nut 1
15 114069 SPRING, compression 1
16 249136 TUBE, assy 1
17 15F202 FITTING, air inlet 1
19 115141 SPRING, compression 1

20 119996 SCREW, cap, socket hd; 1/4-20 x 3/8 in. (10 mm) 1
22* 115133 GASKET, tube, acetal 1
24 224453 FILTER 1
24a‡ 162863 GASKET, non-metallic (sold separately)
25 15F186 FITTING, fluid inlet 1
28* TOOL, installation; seal 1

29 117642 TOOL, nut driver 1
30 15F446 TOOL, gun 1
31s 222385 CARD, warning (not shown) 1
32s 172479 TAG, warning (not shown) 1
33 FFT210 SPRAY TIP (288513) 1

FFA210 SPRAY TIP (289604) 1
33a** SEAT, gasket 1
33b** SEAL 1
35† 15J770 HOUSING, cylinder 1
36 239663 SWIVEL 1

Ref. Part No. Description Qty.
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Mûszaki adatok

*A méréseket a megfelelõ mûködési állapotban, 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) és 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) nyomáson, 
teljesen zárt szellõzõ szelep mellett végezték. A hangteljesítmény az ISO 9614-2 szabvány szerint tesztelt.

Maximális üzemi folyadéknyomás . . . . . . . . . . . 4000 psi (28 MPa, 280 bar)
Maximális üzemi légnyomás. . . . . . . . . . . . . . . . 100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
Maximális üzemi folyadék-hõmérséklet . . . . . . . 110 °F (43 °C)
Folyadékadagolás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4-18 npsm
Levegõbefújás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 18 npsm
A pisztoly tömege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 uncia (450 gramm)
Hangnyomás*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . . . . 66,9 dB(A)
Hangnyomás*: 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . . . . 80,0 dB(A)
Hangteljesítmény*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) . . . 76,8 dB(A)
Hangteljesítmény*: 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) . . . . 89,9 dB(A)
Folyadékkal érintkezõ részek: rozsdamentes acél, karbid, UHMWP, acetál, 
PTFE, nylon, fluoroelasztomer



For complete warranty information contact your local Graco distributor, call Graco customer service: 1-800-690-2894 
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Graco Standard Warranty
Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in
material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty
published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by
Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written
recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty
installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of
non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with
structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or
maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of
the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned
to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs
will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy
(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or
consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT
MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to
the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these
warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or
the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the
negligence of Graco, or otherwise.

FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.
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