Airless spuitapparatuur
Voor beschermende eencomponentcoatings

BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Op Graco kunt u rekenen
Graco heeft de ideale oplossing voor elke toepassing
Of u nu een groot coatingproject zoals een brug, een schip of een tank moet uitvoeren of een simpele herstelling waarvoor u maar een
paar uurtjes nodig hebt, u rekent erop dat uw spuitapparatuur telkens weer een vlekkeloze prestatie levert. Graco biedt een volledig
gamma van de meest betrouwbare eencomponentspuittoestellen in de sector – met het exacte formaat dat u nodig hebt om elk airless
spuitproject tot een goed einde te brengen.

Verlaag uw kosten met Graco
De robuuste, duurzame en betrouwbare Graco-spuittoestellen zijn gemaakt voor een lange levensduur. Ze kunnen met gemak de lastigste
coatings met een hoog percentage vaste stoffen, coatings met 100% vaste stoffen en oplosmiddelvrije coatings in de sector verwerken –
zelfs in de zwaarste omstandigheden. Omdat de pompen van Graco worden gemaakt met duurzame onderdelen en materialen van de
hoogste kwaliteit, neemt uw productiviteit toe en vermindert de stilstandtijd voor onderhoud. Dat betekent dat u uw projecten sneller en
efficiënter kunt afwerken.

Merkur
X48 / X72
™

UW SPUITTOESTEL KIEZEN

XForce HD
™

Xtreme NXT
™

™

Kleine en lokale
reparaties

Kleinere projecten
waarvoor
kracht en
verplaatsbaarheid
nodig zijn

Middelgrote
tot grote
projecten

Grote
projecten

Grote projecten
waarvoor continu
gebruik of
meerdere pistolen
nodig zijn

WAT IS DE VEREISTE MATERIAALOUTPUT?
Doorstroomvolumebereik bij 60 cycli/min, lpm (gpm)

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

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)

WAT IS DE WERKCYCLUS VAN HET SPUITTOESTEL?
Productie

Herstellingen

LaagMiddelhoog

MiddelhoogHoog

Hoog

Zeer hoog

1

1

1

1-2

Meerdere
1-6**

HD zonder
koolstofborstels

NXT 1800

NXT 3400

NXT 6500

XL 10000

Motordiameter, mm (in)

n.v.t.

190
(7,5)

190
(7,5)

263
(10,375)

330
(13)

Motorverplaatsing, cc/slag

n.v.t.

1.800

3.400

6.500

10.330

69-276
(1.000-4.000)

330-500
(4.800, 7.200)

164-500
(2.375-7.250)

310-500
(4.550-7.250)

324-500
(4.700-7.250)

HOE GROOT IS UW PROJECT?
Typische toepassingen*

HOEVEEL MEDEWERKERS KUNNEN SPUITEN
VANAF ÉÉN TOESTEL?

Motortype

Werkdruk, bar (psi)

* Dit zijn louter algemene richtlijnen. Raadpleeg uw Graco-distributeur om ervoor te zorgen dat u het juiste spuittoestel voor uw toepassing bestelt.
** Afhankelijk van het formaat van de spuittip en het materiaal.
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Xtreme XL

™

Een nieuwe krachtpatser van Graco voor projecten met grote volumes
Als u grote klussen hebt waarbij een spuittoestel met een hoge output is vereist, dan hebt u het
nieuwe Xtreme XL-spuittoestel van Graco nodig. De Xtreme XL is uitgerust met de Graco XL-luchtmotor,
de grootste luchtmotor die Graco ooit heeft gebouwd, en verzet evenveel werk als meerdere spuittoestellen.

Voeg de nieuwe Xtreme XL van Graco toe aan uw bestaande apparatuur
• Een hogere output per cyclus betekent een kleiner totaal aantal cycli voor om het even welke
klus – dus minder slijtage van de pomponderdelen en, uiteindelijk, minder stilstandtijd en minder
onderhoudskosten voor u.
• Dankzij de 10.000 cc XL-luchtmotor met een hoog rendement en een hoge output kunt u meerdere
pistolen gebruiken met bijna geen merkbare pulsatie. Met meerdere pistolen kunt u de klus sneller
klaren, wat beter is voor uw resultaten.
• De Xtreme XL voorkomt niet-herstartbare onderbrekingen door ijsafzetting. Dit met als resultaat meer
productietijd. De externe luchtdoorlaten komen niet in aanraking met de koude uitlaatlucht en worden
verwarmd door de warmere omgevingslucht.
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Xtreme XL-serie
®

De grootste en krachtigste luchtmotor die Graco ooit heeft gebouwd
Het Xtreme XL-spuittoestel is uitgerust met de nieuwe XL-luchtmotor en kan tot zes pistolen laten werken in een omgeving met een hoge
output met bijna geen pulsatie of patroonschommelingen. Het efficiënte ontwerp beschikt over geavanceerde functies die zorgen voor
superieure prestaties, zelfs in vettige en vuile omgevingen en omgevingen met vochtige lucht.
Blootliggende schotelkleppen
• Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud en
foutopsporing

10.000 cc XL-luchtmotor
• Voor 45:1-, 70:1-, 80:1- en 95:1-spuittoestellen
• Diameter van 330 mm (13 in)
• Luchtgestuurd voor snelle omschakelingen
• Lage pulsatie, zelfs met meerdere pistolen

Zelfontlastende luchtregelaar
met ontdooifunctie
• Zorgt voor continue prestaties in omstandigheden
met veel ijsafzetting

Handmatige activeringsknop
• Zorgt ervoor dat de luchtmotor handmatig kan worden
herstart als er ijsafzetting op het hoofdventiel zit

Externe stuurleidingen
• De leidingen komen niet in aanraking
met de koude ventielbehuizing
• Voorkomt niet-herstartbare onderbrekingen
door ijsafzetting

Vereenvoudigd ventielontwerp
• Minder onderdelen voor een eenvoudiger onderhoud
• Bijna geen pulsatie of patroonschommelingen,
zelfs met meerdere pistolen
• Stille werking, zelfs in vergelijking met kleinere
motoren

Xtreme-onderpompen
• In de praktijk bewezen
• Eenvoudig te onderhouden

SPECIFICATIES
XL-SPUITTOESTEL

• Snelle demontage

XL45*

XL70

XL80

XL95

430

290

250

220

Maximale werkdruk, bar (psi, MPa)

330 (4.800, 33)

500 (7.250, 50)

500 (7.250, 50)

500 (7.250, 50)

Maximale luchtinlaatdruk, bar (psi, MPa)

6,9 (100, 0,69)

6,9 (100, 0,69)

6,1 (88, 0,61)

5,2 (76, 0,52)

25,4 (6,7)

17,4 (4,6)

15,1 (4)

12,9 (3,4)

Output per cyclus (cc)

Output bij 60 cycli/min, lpm (gpm)
* Maakt gebruik van Dura-Flo -onderpompen
™
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Zie brochure 349329 voor meer informatie over onderdelen en accessoires voor hogedrukapparatuur voor het aanbrengen van beschermende coatings.

Hoge druk en hoge stroomsnelheid
Zelfs bij hoge pompsnelheden behoudt het Xtreme XL-spuittoestel de hoge druk die nodig is om op een doeltreffende manier tot zes pistolen
te laten spuiten.

XTREME XL SPRAYER
A

DRUK

B

A

Een dynamische drukval van 34,5 bar (500 psi)

B

Weinig of geen merkbare pulsatie

TIJD
COMPETITOR’S SPRAYER
Bestelinformatie

PAKKETTEN

D

POMPEN

Productidentificatie

Productidentificatie

XL = Xtreme XL-spuittoestel

PL = Xtreme XL-pomp

Mengverhouding pakket
45: 10.000 cc / 430 onderpomp
70: 10.000 cc / 290 onderpomp

Mengverhouding pomp
80: 10.000 cc / 250 onderpomp
95: 10.000 cc / 220 onderpomp

45: 10.000 cc / 430 onderpomp
70: 10.000 cc / 290 onderpomp
80: 10.000 cc / 250 onderpomp
95: 10.000 cc / 220 onderpomp

Type montage
H: Onderstel voor zwaar gebruik

W: Wandmontage

Materiaal onderpomp
C: Koolstofstaal

Pakket
1: Naakt spuittoestel, geen reservoir
2: Met slang en pistool, geen spuittoestel

3: Met slang, pistool en reservoir
4: Naakt spuittoestel, geen filter

Filter
1: Zonder ingebouwde filter
2: Ingebouwde filter

Voorbeeld:
XL45H2 is een 45:1-pakket voor zwaar gebruik met slang en pistool (geen reservoir)
Opmerkingen:
1. Systemen voor wandmontage zijn alleen leverbaar als naakt spuittoestel (pakket #1).
2. Complete pakketten worden geleverd met XTR-pistool, 15 m x 3/8" slang en 1,8 m x 1/4" hulpslang, 519-spuittip.
3. Pakketten worden uitsluitend geleverd met ingebouwde filter. Zie de lijst met pompen rechts voor onderpompen zonder ingebouwde filter.

Voorbeeld:
PL70C2 is een 70:1-pomp met ingebouwde filter

Hogedrukspuitpakketten voor zware materialen
Ontworpen voor materialen met zwaartekrachtaanvoer, maar met een hogere viscositeit en een hoger percentage vaste stoffen, waardoor er
een onderpomp zonder filter nodig is zodat er minder verstoppingen ontstaan. Pakketten bevatten een roestvrijstalen reservoir van 38 l (10 gal),
geen materiaalfilter, ¾" uitlaatterugslagventiel, ¾" x 15 m (50 ft) slang, ½" x 7,6 m (25 ft) hulpslang en XHF-spuitpistool met 429-spuittip.
24X593 XL70-spuitpakket voor zware materialen*
24X594 XL80-spuitpakket voor zware materialen*
* Zware materialen variëren en moeten worden getest met een erkend distributeur. Het materiaal moet gietbaar zijn en automatisch uitvlakken.

Optionele accessoires
24X570*.......... Roestvrijstalen reservoir van 37,8 l (10 gal) met fittingen voor montage
16U536........... Roestvrijstalen reservoir van 37,8 l (10 gal) zonder fittingen
24X547........... Reservoiradapterset voor XL45
262826........... Pistoolsplitter
24X553........... 3/4" slang voor pistoolset met hoge stroomsnelheid
24X550........... DataTrak-regeling met overtoerenmagneetventiel
24X552........... DataTrak-regeling zonder overtoerenmagneetventiel
*Past uitsluitend op XL-spuittoestellen
Zie brochure 349329 voor meer informatie over onderdelen en accessoires voor hogedrukapparatuur voor het aanbrengen van beschermende coatings.
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Xtreme NXT-serie
®

Hoge duurzaamheid voor hoogwaardig spuiten
De airless spuittoestellen van de Xtreme NXT-serie zijn gebouwd om de lastigste beschermende coatings en corrosiewerende toepassingen aan
te kunnen. De Xtreme NXT biedt ook een soepele en snelle omschakeling voor minimale pulsatie, minder vermoeidheid bij de gebruiker en een
consistentere afwerking. Hij beschikt over een modulair ontwerp voor een gemakkelijk onderhoud, een ontdooifunctie en een lager geluidsniveau.
DataTrak -regeling (optie)
™

• Overtoerenbeveiliging
• Pompdiagnose
• Materiaalverbruik

NXT-luchtmotor

• Optioneel accessoire

• Modulair ontwerp voor
eenvoudiger onderhoud
• Roestvrije robuuste
gepantserde behuizing
• Meest geavanceerde
luchtmotor op de markt

Modulair luchtventiel
• Ontdooiregelaar beperkt ijsafzetting
• Tot 50% stiller dan eerdere modellen
• Modulair luchtventiel
- Minder blokkeringen
- Eenvoudig te herstellen

Snelkoppeling
• Voor een eenvoudiger onderhoud

Graco Xtreme-onderpomp
met ingebouwde filter
• Lagere afschrijving
• Stang met Chromex -coating
voor een langere levensduur
™

• Snelle demontage

SPECIFICATIES XL-SPUITTOESTEL

Xtreme NXT 3400-pakketten
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Output per cyclus (cc)
Motorafmeting

Xtreme NXT 6500-pakketten

X30

X40

X55

X80

X30

X50

X60

X70

X90

220 cc

180 cc

115 cc

85 cc

290 cc

250 cc

220 cc

180 cc

145 cc

NXT 3400

NXT 3400

NXT 3400

NXT 3400

NXT 6500

NXT 6500

NXT 6500

NXT 6500

NXT 6500

Maximale werkdruk,
bar (psi, MPa)

217
(3.150, 21,7)

262
(3.800, 26,2)

410
(5.950, 41,0)

500
(7.250, 50,0)

313
(4.550, 31,3)

359
(5.200, 35,9)

417
(6.000, 41,7)

500
(7.250, 50,0)

500
(7.250, 50,0)

Maximale luchtinlaatdruk,
bar (psi, MPa)
Output bij
60 cycli/min, lpm (gpm)

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)

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)

Zie brochure 349329 voor meer informatie over onderdelen en accessoires voor hogedrukapparatuur voor het aanbrengen van beschermende coatings.

Bestelinformatie
Productidentificatie

PAKKETTEN

P = Xtreme-pomp

X = Xtreme-spuittoestel

Mengverhouding pomp

Mengverhouding pakket
3400-pakketten
30: 3.400 cc motor / 220 cc onderpomp
40: 3.400 cc motor / 180 cc onderpomp
55: 3.400 cc motor / 115 cc onderpomp
80: 3.400 cc motor / 85 cc onderpomp

Motortype

D: Ontdooiing

6500-pakketten
45: 6.500 cc motor / 290 cc onderpomp
50: 6.500 cc motor / 250 cc onderpomp
60: 6.500 cc motor / 220 cc onderpomp
70: 6.500 cc motor / 180 cc onderpomp
90: 6.500 cc motor / 145 cc onderpomp
L: Geluidsarm

Type montage

H: Onderstel voor zwaar gebruik
L: Lichtgewicht onderstel

Pakket / Data Trak

W: Wandmontage

TM

1: Compleet pakket met Data Trak
2: Basispakket met Data Trak
3: Compleet pakket zonder Data Trak
4: Basispakket zonder Data Trak

POMPEN

Productidentificatie

5: Compleet reservoirpakket met Data Trak
6: Compleet reservoirpakket zonder Data Trak
7: Compleet pakket zonder Data Trak,
zonder ingebouwde materiaalfilter*

Voorbeeld:
X46DH2 is een 46:1-basispakket voor zwaar gebruik met ontdooifunctie en Data Trak
Opmerkingen: Pakketten worden uitsluitend geleverd met XSeal_LTH-pakkingen. Pakketten worden uitsluitend geleverd met ingebouwde filter.
Complete pakketten worden geleverd met XTR™-pistool, 15 m x 3/8" slang en 1,8 m x 1/4" hulpslang. Pakketten voor wandmontage zijn
uitsluitend verkrijgbaar als basispakket, maar worden geleverd met een aanzuigslang van 1,8 m en een aanzuigbuis voor 208 l.

3400-pakketten
30: 3.400 cc motor / 220 cc onderpomp
40: 3.400 cc motor / 180 cc onderpomp
55: 3.400 cc motor / 115 cc onderpomp
80: 3.400 cc motor / 85 cc onderpomp

Motor / Data Trak

D: Ontdooiing: geen
E: Ontdooiing: Data Trak

6500-pakketten
45: 6.500 cc motor / 290 cc onderpomp
50: 6.500 cc motor / 250 cc onderpomp
60: 6.500 cc motor / 220 cc onderpomp
70: 6.500 cc motor / 180 cc onderpomp
90: 6.500 cc motor / 145 cc onderpomp
L: Geluidsarm: geen
M: Geluidsarm: Data Trak

Materiaal onderpomp
C: Koolstofstaal

Filter / Luchtregelaars

1: Geen ingebouwde filter,
geen luchtregelaars
2: Ingebouwde filter, geen luchtregelaars

3: Geen ingebouwde filter, luchtregelaars
4: Ingebouwde filter, luchtregelaars

Voorbeeld:
P70DC2 is een 70:1-pomp met ontdooifunctie en ingebouwde filter, zonder luchtregelaar
Opmerking: Pakketten worden uitsluitend geleverd met XSeal_LTH-pakkingen.

*Uitsluitend verkrijgbaar bij X45-, X60- of X70- pakketten met ontdooifunctie, onderstel voor zwaar gebruik of lichtgewicht onderstel.

Configuratie speciale pakketten
Xtreme-zinkpakketten
Een speciaal zinkcirculatiesysteem zorgt ervoor dat de deeltjes blijven zweven, waardoor het eenvoudiger is om zinkcoatings
aan te brengen. Bevat een standaard Xtreme-onderpomp zonder filter en een NXT-luchtmotor met ontdooifunctie.

287971........... 25:1-zinkpakket met onderstel voor zwaar gebruik, zonder slang of pistool
287972........... 40:1-zinkpakket met onderstel voor zwaar gebruik, zonder slang of pistool
287973........... 25:1-zinkpakket met onderstel voor zwaar gebruik (Silver-spuitpistool 238591 en slangen)
287974........... 40:1-zinkpakket met onderstel voor zwaar gebruik (Silver-spuitpistool 238591 en slangen)
Xtreme luchtondersteunde pakketten
Combineert de snelheid van airless verneveling met de fijne afwerking van luchtspuiten. Ideaal voor toepassingen
met een hoge productie en een gladde afwerking. Bevat een NXT-luchtmotor met ontdooifunctie en DataTrak.

287975........... 30:1 luchtondersteund pakket met onderstel voor zwaar gebruik (G40-spuitpistool en slangen)
287976........... 40:1 luchtondersteund pakket met onderstel voor zwaar gebruik (G40-spuitpistool en slangen)
Dura-Flo-pakketten met hoge stroomsnelheid

Xtreme-zinkpakket met circulatie
en onderstel voor zwaar gebruik

Bevatten een NXT-luchtmotor met ontdooifunctie.

287980........... 23:1-spuitpakket met een Dura-Flo 580 cc onderpomp en DataTrak (Silver-spuitpistool en slangen)
287979........... 23:1-spuitpakket met een Dura-Flo 580 cc onderpomp
287981........... 32:1-spuitpakket met een Dura-Flo 430 cc onderpomp
Pakketten zonder onderpompen
XN3DH2........... NXT 3400 met ontdooifunctie en DataTrak op een basisonderstel voor zwaar gebruik*
XN3DH4........... NXT 3400 met ontdooifunctie op een basisonderstel voor zwaar gebruik*
XN3DL2........... NXT 3400 met ontdooifunctie en DataTrak op een lichtgewicht basisonderstel*
XN3DL4........... NXT 3400 met ontdooifunctie op een lichtgewicht basisonderstel*
XN6DH2........... NXT 6500 met ontdooifunctie en DataTrak op een basisonderstel voor zwaar gebruik*
XN6DH4........... NXT 6500 met ontdooifunctie op een basisonderstel voor zwaar gebruik*
XN6DL2........... NXT 6500 met ontdooifunctie en DataTrak op een lichtgewicht basisonderstel*
XN6DL4........... NXT 6500 met ontdooifunctie op een lichtgewicht basisonderstel*
247312........... Ondersteladapter voor NXT 2200-luchtmotor
* Voeg een Xtreme-onderpomp (afmetingen 145 cc-290 cc) toe om een pakket te creëren. Inclusief verbindingsstangen, koppelset en aanzuigslang.

ONDERSTELLEN
287919........... Lichtgewicht basisonderstel
287884........... Basisonderstel voor zwaar gebruik
Zie brochure 349329 voor meer informatie over onderdelen en accessoires voor hogedrukapparatuur voor het aanbrengen van beschermende coatings.

7

Merkur X48 en X72
®

Eenvoudige verplaatsbaarheid voor plaatsen waar coatings met een hoog percentage vaste stoffen nodig zijn
De airless eencomponentspuittoestellen Merkur X48 en X72 bieden de ultieme combinatie van kracht en verplaatsbaarheid zodat u zware materialen in
de meest veeleisende situaties kunt spuiten. Dankzij zijn gewicht van amper 45 kg kan het Merkur-spuittoestel gemakkelijk in krappe ruimtes worden
geplaatst zonder op spuitkwaliteit of kracht te moeten inboeten.

Hoge druk
• Tot 500 bar (7.200 psi, 50 MPa)
• Spuit coatings met een hoog percentage vaste stoffen
• Geschikt voor langere slangen

Eenvoudig te onderhouden
• Pomp eenvoudig te demonteren van de luchtmotor

Hals- en zuigerpakkingen
• Zelfstellend en verend voor een
lange levensduur van de pakking

Drukontlastventiel
• Ontwerp met vlotterkogel - nul-kom
• Minder vuilophoping en lekkages

Merkur-onderpomp
• Verbeterd gebruik van coatings met hoge viscositeit
• Slijtvast gecoate Chromex -stang
™

Inlaat
• Soepele 1-1/4" inlaat vermindert het aantal ‘dode punten’
en ophoping van coatingmateriaal

Snel los te tikken aanzuigslang
• Brede aanzuigslang van 25,4 mm x 1,8 m (1" x 6 ft)

Lichtgewicht en verplaatsbaar

SPECIFICATIES XL-SPUITTOESTEL

• Weegt amper 45 kg (99 lb)

Maximale werkdruk, bar (psi, MPa)
Aanbevolen tipformaat
Materiaaldoorstroomvolume bij 60 cycli/min, lpm (gpm)
Pompgewicht, kg (lb)

Merkur X48

Merkur V72

330 (4.800, 33)

500 (7.200, 50)

T/m 0,025

T/m 0,021

4,5 lpm (1,2 gpm)

3,0 lpm (0,8 gpm)

45 (99)

45 (99)

* Varieert naargelang coating en werkcyclus
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Zie brochure 349329 voor meer informatie over onderdelen en accessoires voor hogedrukapparatuur voor het aanbrengen van beschermende coatings.

Bestelinformatie
16V174............ Basistoestel Merkur X72
16U918........... Compleet pakket Merkur X72
16V175............ Basiseenheid Merkur X48
16U920........... Compleet pakket Merkur X48

Accessoires
16U924........... Reparatieset, materiaalsectie X72
16U925........... Reparatieset, materiaalsectie X48
16V583............ Materiaalfilterset, 500 bar (7.250 psi). Inclusief filterelement 60 mesh.
224459........... Inclusief materiaalfilterelement 60 mesh, 2 stuks
224468........... Inclusief materiaalfilterelement 100 mesh, 2 stuks
106149........... Filterset luchtleiding, ½" npt (fbe), 20 micron (fittingen vereist)
24A576........... Optionele DataTrak -set
™

Compleet pakket bevat XTR-pistool met 519-spuittip, 3/8" x 7,6 m (25 ft) slang en 1,8 m (6 ft) hulpslang
Zie brochure 349329 voor meer informatie over onderdelen en accessoires voor hogedrukapparatuur voor het aanbrengen van beschermende coatings.

9

XForce HD voor zwaar gebruik
™

Geoptimaliseerd voor beschermende en maritieme coatings
Het XForce HD snoerloos spuittoestel voor zwaar gebruik is het eerste snoerloos airless spuittoestel in de sector dat ontworpen is om de lastigste
beschermende coatings en corrosiewerende materialen te spuiten. Het is een gemakkelijke oplossing voor herstellingen, lokale reparaties of kleine ruimtes.
HD-motor zonder koolstofborstels
• Levert de hoogste prestaties en de langste levensduur
• 69-276 bar (1.000-4.000 psi)

FullFlo-drukregelaar
• Volledig instelbaar om de door u gewenste afwerking te realiseren
• Geoptimaliseerd voor zowel dikke als dunne coatings
• Goed afleesbare meterplaat

Standaard RAC X SwitchTip en tiphouder
™

™

• Compatibel met standaard Graco XHD-spuittips, tiphouders
en verlengstukken
• Easy Out -spuittipfilter waarmee u minder last hebt
van spuittipverstoppingen
™

• Compatibel met 0,009-0,025 spuittips

EasyOut-spuittipfilters
• Ontworpen om spuittipverstoppingen te verminderen
• Verkrijgbaar in afmetingen van 30, 60 of 100 mesh
• Ontwerp zonder schroefdraad voor eenvoudige verwijdering

Spray-N-Throw-bekersysteem
• Reiniging is nauwelijks nodig dankzij het systeem met 1,3 l (44 oz)
deksel en binnenbeker voor eenmalig gebruik
• Afgedichte beker beschermt het materiaal en minimaliseert morsen
• Spuit onder een hoek – zelfs ondersteboven

Krachtige 28 V-lithium-ionbatterijen
• Ontworpen voor maximaal vermogen om de meest veeleisende materialen te spuiten
• Kan tot 3,78 l (1 gal) per batterijlading spuiten

Aardingsband
• 7,6 m (25 ft)

Spuitbare materialen
• Epoxyprimers en coatings met een hoog
percentage vaste stoffen - tot 100%

• Coatings op waterbasis
• Brandwerende coatings

• Coatings op oplosmiddelbasis

• Polyurethaan topcoatings met een hoog
percentage vaste stoffen
• Meercomponentencoatings
• Elastomeren

Bestelinformatie
165654........... Complete set met RAC X 517-spuittip en 30 mesh filter
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Meercomponentenapparatuur
Graco XP -meercomponentenspuittoestellen
™

Hoge druk voor coatings met een hoog percentage vaste stoffen, tot 500 bar (7.250 psi)
De Graco XP70 is ontworpen voor het verpompen, mengen en vernevelen van hoogviskeuze materialen
met een superieure afwerkkwaliteit. Daarnaast is het ontwerp van de XP70 geschikt voor aanvoer door
zwaartekracht, wat het gebruik van voedingspompen mogelijk overbodig maakt en u geld bespaart.

Veelgebruikte materialen

	Milieuvriendelijke coatings met een hoog percentage vaste stoffen en weinig of geen
oplosmiddel - Hoogviskeuze epoxycoatings (tot 100% vaste stoffen) - Epoxy’s - Urethaan

Graco XP-h hydraulische meercomponentenspuittoestellen
™

Voor hydraulisch vermogen, prestaties en kostenbesparende efficiëntie
Hydraulische systemen zijn de keuze van spuitprofessionals die willen profiteren van de nieuwste
spuittechnologieën en een hogere productiviteit verkiezen om een beter inkomen te genereren.
De Graco XP-h, die is gebouwd op basis van gepatenteerde XP-verhoudingstechnologie, is ideaal voor
vrachtwagen-, trailer- of tafelsystemen met geïntegreerd hydraulisch vermogen*. De hydraulische motor
van het systeem is geoptimaliseerd en afgestemd op de drukbereiken van de NXT 6500-luchtmotor die
op de Graco XP50- en XP70-spuittoestellen wordt gebruikt.

Veelgebruikte materialen
Beschermende coatings - Epoxy’s - Urethaanmaterialen - OEM-wegmarkeringstoepassingen

Graco XM-serie
™

Verhoog uw productiviteit bij veeleisende karweien met meercomponentenmaterialen
en grote volumes
De Graco XM-meercomponentenspuittoestellen werden ontworpen om de lastigste meercomponentenmaterialen te spuiten en geven de zekerheid dat u nauwkeurig en met de exacte verhoudingen spuit.
Het concept is ideaal voor toepassingen in de scheepvaart, op bruggen, bij de spoorwegen en voor
windenergietoepassingen. Elke Graco XM kan autonoom worden samengesteld met een basistoestel en
aanvullende onderdelen volgens de behoeften van uw toepassing.

Veelgebruikte materialen
	Roestvrij staal - acetaal - polyetheen - nylon - polypropyleen - hardmetaal - polyurethaan aluminium - oplosmiddelbestendige o-ringen

Zie brochures 340657 en 340146 voor meer informatie over onze meercomponentenapparatuur.
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OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en
brengen een breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en
voor commerciële en industriële omgevingen.
Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste
technische kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt
nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de
kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling.
Naast materieel voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten,
beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen.
Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu
innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

POSTADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN
ZUID-AMERIKA
MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA
BELGIË

Europees hoofdkantoor
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
België
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

AZIË EN OCEANIË
AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing’an District
Shanghai 200436
Volksrepubliek China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku,
Yokohama 224-0025,
Japan
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tel: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.
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