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Duża wydajność, wysokie ciśnienie robocze

Pistolet natryskowy XHF™

• Obsługuje powłoki ochronne o wysokiej lepkości
• Zaprojektowany z myślą o ograniczonych zatorach przy stosowaniu przeciwogniowych powłok epoksydowych  

oraz materiałów wypełnionych włóknami
• Solidny i wytrzymały, aby zagwarantować mniej przestojów

Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających materiałach



©2013 Graco Distribution BV  348891PL  Wer. A  03/211  Wyłącznie wersja 
elektroniczna. Wszystkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów 
identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Wszelkie dane 
zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają 
informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega  
sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania. Aby uz yskać 
więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść  
na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.

GRACO DISTRIBUTION BV 
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

Solidny i wydajny

Parametry techniczne

237260 Zestaw naprawczy pistoletu XHF

24P834 Połączenie obrotowe pistoletu (krętlik) XHF,  
1/2 cala f x 3/8 npsm,  
uszczelnienie PTFE,  
448 barów (6500 psi, 44,8 MPa)

246294 Przedłużka pistoletu 254 mm (10 cali),  
500 bar (50 MPa, 7250 psi)

246295 Przedłużka pistoletu 380 mm (15 cali),  
500 bar (50 MPa, 7250 psi)

246296 Przedłużka pistoletu 457 mm (18 cali),  
500 bar (50 MPa, 7250 psi)

246297 Adapter dyszy 180°, 7/8-14 UNC-2B,  
500 barów (50 MPa, 7250 psi)

XHD--- RAC® SwitchTip o dużej wytrzymałości 
(ostatnie trzy cyfry odpowiadają rozmiarowi dyszy)

XHD001 Oprawa XHD RAC, aluminium,  
ręcznie zamykana – wraz z pistoletem

XHD003 Obudowa XHD RAC, SST, zamykana  
kluczem dla wydłużenia okresu eksploatacji gwintu

Informacje potrzebne  
do złożenia zamówienia
Pistolet XHF

Akcesoria

262854 Pistolet XHF z dyszą XHD 429

Maksymalne ciśnienie robocze .................................................................500 bar (50 MPa, 7250 psi)

Rozmiar kryzy cieczy .......................................................................................... 3,2 mm (0,125 cala)

Rozmiar wlotu ....................................................................................................................3/8 npt(m)

Masa (z dyszą i oprawą dyszy) ..............................................................................  658 g (1,45 funta)

Części mokre, ........................................................................................................... węglik wolframu

Części zwilżane .....................................................................................Pasywowana stal nierdzewna

 17-4PH , polipropylen, polietylen

Instrukcja..............................................................................................................................3A2799A

Trwały, niezawodny i łatwy do konserwacji
XHD™ RAC® SwitchTip™ oraz obudowa
• Obsługa powłok o wysokiej zawartości cząstek stałych
• Ręczny montaż
• Demontaż dyszy niewymagający narzędzi

Spust na cztery palce  
z blokadą bezpieczeństwa

• Kształt zapewniający komfort

Ergonomiczny korpus pistoletu

• Lekkie kute aluminium
• Dopasowany uchwyt zmniejszający zmęczenie

Obudowa z wlotem materiału  
przed dyszą

• Wysokie ciśnienie, do 500 bar (7250 psi, 50 MPa))
• Duży przepływ i wysoka wydajność
• Idealne dla zawierających włókna lub gęstych materiałów

Iglica dla ciężkich materiałów

• Maksymalizuj czas pracy bez przestojów
• Brak sprężyny w ścieżce cieczy


