Pulverizadores elétricos
América Latina
Linha completa de pulverizadores airless elétricos profissionais da Graco

pulverizador elétrico Graco pequeno.

Quando você lida rotineiramente com pequenos trabalhos residenciais e repintura, deve saber que seu
pulverizador irá oferecer o desempenho de que você precisa para concluir o trabalho. A missão da Graco é
fornecer o pulverizador perfeito, que tem o tamanho certo para o trabalho que você faz. Use o Guia de soluções
de pintura abaixo para escolher qual dos pulverizadores elétricos pequenos da Graco é certo para você.

®

Qualidade.
Desempenho.
Durabilidade.
Produtividade.
Os pulverizadores airless
elétricos da Graco cumprem
todos os aspectos. Se você
for um empreiteiro focado em
pequenos trabalhos residenciais
ou um grande empreiteiro que
enfrenta os maiores projetos
de todos os dias, a Graco
lhe oferece a melhor e mais
extensa linha de equipamentos
de pulverização para atender
às suas necessidades. O mais
importante, quando você
escolhe a Graco, sabe que está
escolhendo o produto da mais
alta qualidade do setor. Você
pode se orgulhar do fato de que
os pulverizadores elétricos da
Graco são projetados, fabricados
e montados aqui mesmo nos
Estados Unidos da América.
Nós fazemos!

O que é a diferença G4? Simplificando, é o compromisso da Graco para
lhe proporcionar os melhores pulverizadores airless elétricos, apoiados por uma
sólida reputação de qualidade comprovada, desempenho máximo, cobertura
da garantia confiável e produtividade inigualável no trabalho. Os pulverizadores
da Graco foram projetados para exceder os padrões do empreiteiro de pintura
profissional em qualidade e desempenho. A Graco é o nome para recorrer
hoje e à medida que o seu negócio cresce.

QUALIDADECOMPROVADA

1O design 100% testado pela fábrica e comprovado em campo, juntamente
com a tecnologia de ponta, mantêm os pulverizadores Graco funcionando
de forma confiável no trabalho por anos.

DESEMPENHOMÁXIMO

A produção mais alta com controle superior garante o acabamento de alta
qualidade para cada trabalho.

GARANTIALÍDER DA INDÚSTRIA

Cada pulverizador elétrico Graco é apoiado pela nossa cobertura
de garantia total e mais de 80 anos de compromisso comprovado
com o empreiteiro profissional.

PRODUTIVIDADEINIGUALÁVEL

• Quais tipos de material você pulveriza? No futuro?

• De quais tamanhos de ponta você precisa?

• Quantos litros por semana você irá pulverizar?

• Que fonte de energia você tem disponível?

• De quantas pistolas você precisa agora? No futuro?

• A quais tipos de trabalhos você irá se candidatar?

• Quais comprimentos de mangueira você irá usar?

• Quanto você quer gastar em um pulverizador?

• A maioria dos trabalhos será em ambientes fechados
ou ao ar livre?

• Em que tipos de superfícies você irá pulverizar
drywall, madeira, concreto, aço, etc.)?

Elétricos pequenos

Escolha o tamanho certo na compra de um

Não há
nada como
um pulverizador
Graco .

Guia de soluções para pintura
ELÉTRICOS PEQUENOS

CLASSIFICAÇÃO:
MODELO DO
PULVERIZADOR:

TRABALHOS TÍPICOS:

MATERIAIS TÍPICOS:

TAXA DE PRODUÇÃO:

390™
390S

Ultra® 395
Ultra Max II 490
Ultra Max II 495

Residencial pequeno • Nova repintura/
reforma de construção • Manutenção da
propriedade

Residencial pequeno • Nova repintura/
reforma de construção • Manutenção da
propriedade
Comercial leve

Iluminação
Látex para interiores/exteriores
Esmaltes • Acrílicos

Média
Lacas e corantes interiores/exteriores
Látex Esmaltes • Acrílicos • Primers à
base de óleo

Baixa
1 pistola
ponta de até 0,021
até 1,8 lpm

Média
1 pistola
ponta de até 0,025
até 2,3 lpm

As exclusivas bombas Endurance™ fornecem longa vida e
desempenho de confiança, enquanto o Programa
Endurance Advantage elimina o tempo de inatividade,
fornecendo uma bomba sobressalente para uma
troca rápida no local de trabalho.
Para informações sobre patentes, visite
www.graco.com/patentes.

FABRICADO NOS EUA
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390/
390S

Ultra

®

395

A confiabilidade e o desempenho
do Ultra 395 o tornaram o mais
popular pulverizador elétrico
pequeno da Graco. Ele possui o
controle de pressão SmartContol™
1.0 que proporciona um leque de
pulverização consistente, sem
flutuação de pressão, em todas
as pressões de pulverização.
A tecnologia e o design
comprovados o tornam perfeito
para profissionais que pulverizam
diariamente com uma grande
variedade de revestimentos.

Se você precisa de um pulverizador
sólido e robusto, criado para o
profissional que está apenas
"começando", então o 390 é
para você. Esse é o pulverizador
profissional mais leve da Graco,
ideal para trabalhos residenciais,
pois é leve e portátil e oferece um
padrão de pulverização de qualidade.
Resumindo, o 390 é o mais vantajoso
em comparação com qualquer
pulverizador elétrico pequeno.
CONFIGURAÇÃO

DISPONÍVEL EM

Hi-Boy

110V e 230V

Stand

110V e 230V

Modelo Stand

Modelo Stand

ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

0.021

LPM MÁX:

1.8

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

HP DO MOTOR:

5/8 DC

Todos os recursos do 390,

Características encontradas apenas em um pulverizador elétrico pequeno da Graco
Design leve e ergonômico
 P ulverizador profissional mais leve da Graco – pesa apenas13,6 kg
 Alça de compensação com pulverizador nas posições de aperto de
conforto de borracha em um ângulo de transporte confortável
 Extremamente portátil

INCLUI

• Pistola FTx™
• RAC X™ 515 SwitchTip™ e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

Mangueira de sucção de entrada giratória
 Carcaça de alumínio durável, leve e à prova de ferrugem
 Gira facilmente para chegar aos baldes ou latas de tinta
 Remoção da mangueira sem ferramentas, para uma limpeza rápida ou
acessar a esfera de entrada
 O copo grande anexado detém a entrada durante o transporte para coletar
pingos

Bomba Endurance
 A bomba mais robusta e confiável no mercado hoje – dura 2 vezes
mais que a próxima marca líder
 Embalagens de vida longa V-Max Blue™, bastão Chromex™ e cilindro
de aço inoxidável temperado
 A válvula de admissão QuickAccess™ requer apenas um martelo
para acessar a esfera de admissão e limpar ou remover facilmente
os detritos

Modelo Hi-Boy

CONFIGURAÇÃO

DISPONÍVEL EM

Hi-Boy

110V e 230V

Stand

110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

0.023

LPM MÁX:

2.0

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

HP DO MOTOR:

7/8 TEFC DC

INCLUI

• Pistola Contractor™
• RAC X 517 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

E MAIS:

Fluxo de saída 15% maior e HP do motor 40% maior TEFC que o 390
Controle de pressão SmartControl 1.0
 Controle avançado do motor de velocidade variável que proporciona um leque de pulverização
consistente, sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização
 Menor zona morta e resposta rápida durante a pulverização

Pistola Contractor
 Pistola Contractor de qualidade profissional para
uma vida mais longa

Carrinhos soldados de aço cromado
 A alça retrátil dobra como um armazenamento de mangueira
enrolada
 As rodas semipneumáticas rolam facilmente em terrenos acidentados
 O design do carrinho kickstand Hi-Boy TiltBack ™ mantém a entrada
do balde de tinta livre, para uma pessoa poder trocar o balde
facilmente
 O tubo de entrada se encaixa através de uma abertura de tampa
de 5 cm no balde padrão de 19 litros

Filtro da bomba Easy Out
Modelo Hi-Boy
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 O design vertical ajuda a eliminar vazamentos ao trocar o elemento do filtro
 Filtros de dentro para fora - os filtros não ficam presos e nem estragam
quando sujos
 Área de filtragem grande de 50,3 cm2 reduz o entupimento da ponta
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Ultra
Max II

Ultra
Max II

O pulverizador Ultra Max II 490 é
a escolha ideal para profissionais
que procuram um desempenho
superior e o controle para o uso
diário em trabalhos residenciais.

O Ultra Max II 495 traz a tecnologia de
ponta e o desempenho dos modelos
Ultra Max II maiores da Graco, em um
design compacto e leve.

490

495

CONFIGURAÇÃO

DISPONÍVEL EM

Hi-Boy

110V e 230V

Lo-Boy

110V e 230V

Stand

CONFIGURAÇÃO

DISPONÍVEL EM

Hi-Boy

110V e 230V

Stand

110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

0.023

LPM MÁX:

2.0

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

HP DO MOTOR:

1.0 sem escova DC

110V e 230V

Modelo Stand

TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

0.025

LPM MÁX:

2.3

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

HP DO MOTOR:

1.2 sem escova DC

INCLUI

INCLUI

• Pistola Contractor
• RAC X 517 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II
™

Todos os recursos do Ultra 395, E

MAIS:

• Pistola Contractor
• RAC X 517 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x
50 pés (6,4 mm x 15 m)
BlueMax™ II

Modelo Lo-Boy

Todos os recursos do Ultra Max II 490,

E MAIS:

Motor com hp 20% maior e 11% maior saída de fluxo
que o Ultra Max II 490
Display digital disponível no modelo de 230 volts
 Display simples de usar com indicação de pressão e
código de erro
 Ideal para uma grande variedade de materiais de
revestimento usados em projetos menores

20% mais leve que o Ultra 395
Motor sem escova nunca precisa de manutenção
Motor DC sem escova MaxPower de torque alto
 Motor compacto e mais leve oferece mais potência por amp
 Não há escovas para trocar – nunca!
 O design fechado protege os componentes internos de sujeira,
poeira e pulverização excessiva

Controle de pressão SmartControl 2.0
 Tecnologia avançada que proporciona um leque de pulverização
consistente, sem flutuação de pressão
 A zona morta menor em pressões de pulverização inferiores
torna esta linha de pulverizadores ideal para o
acabamento fino da pulverização

Display digital disponível no modelo de 230 volts
 Display simples de usar com indicação de pressão e
código de erro
 Ideal para uma grande variedade de materiais de
revestimento usados em projetos menores

Modelo Hi-Boy
Modelo Stand
Modelo Hi-Boy
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Escolha o tamanho certo na compra de um

Escolha a SÉRIE certa para todas as suas

aplicações de revestimento.

Se você é um empreiteiro que rotineiramente lida com trabalhos grandes do tipo residencial, comercial ou
industrial, você precisa de um pulverizador airless que irá fornecer o melhor em desempenho e confiabilidade.
A missão da Graco é fornecer o pulverizador perfeito, que tem o tamanho certo para o trabalho que você faz e
que lhe dará os resultados esperados. Use o Guia de soluções de pulverização abaixo para escolher qual dos
pulverizadores elétricos grandes da Graco é certo para você. Seja qual for o tamanho que você precisa,
a Graco tem absolutamente os melhores pulverizadores airless do setor.

Apenas a Graco vai além do tamanho do motor e oferece três séries diferentes de pulverizadores elétricos
airless, que têm recursos projetados para tornar seu trabalho mais fácil, mais rápido e mais produtivo. Se você
precisa de confiabilidade cotidiana da nossa Série Standard, a velocidade e produtividade elevadas da Série
ProContractor ou da extrema robustez da Série IronMan, a Graco oferece o pulverizador perfeito e projetado
especificamente para você.

• Quais tipos de material você pulveriza? No futuro?

• De quais tamanhos de ponta você precisa?

• Quantos litros por semana você irá pulverizar?

• Que fonte de energia você tem disponível?

• De quantas pistolas você precisa agora? No futuro?

• A quais tipos de trabalhos você irá se candidatar?

• Quais comprimentos de mangueira você irá usar?

• Quanto você quer gastar em um pulverizador?

• A maioria dos trabalhos será em ambientes fechados ou ao ar livre? • Em que tipos de superfícies você irá pulverizar
drywall, madeira, concreto, aço, etc.)?

Guia de soluções para pintura
CLASSIFICAÇÃO:
MODELO DO
PULVERIZADOR:
TRABALHOS
TÍPICOS:

MATERIAIS
TÍPICOS:

TAXA DE
PRODUÇÃO:

ELÉTRICOS GRANDES

empreiteiro para serviços residenciais
e de repintura pequenos
 Você está pulverizando vários dias
por semana
 Seus trabalhos são normalmente
menores
 Você exige confiabilidade todos os dias
 Você não precisa de muitos recursos
extras

TEXTURA

Ultra Max II 695
Ultra Max II 795

Ultra Max II 1095

TexSpray Mark IV
TexSpray Mark V

TexSpray Mark V
TexSpray Mark X 240 Volt

Interiores/exteriores
Residencial
Nova construção
Comercial leve

Residencial exterior
Nova construção
comercial pesada
Industrial

Interiores/exteriores
residenciais
Nova construção
comercial leve

Interiores/exteriores
residenciais grandes
Nova construção comercial
pesada Industrial

Pesado
Látex para interiores/
exteriores
Primers à base
de óleo Acrílicos
Preenchimentos
de bloco

Pesado
Látex para
interiores/exteriores
Primers à base
de óleo Epóxis •
Preenchimentos
de bloco Dryfall •
Elastoméricos

Látex para interiores/
exteriores Tintas/Primers
à base de óleo Acrílicos •
Preenchimentos de bloco
Dryfall • Elastoméricos
Compostos conjuntos
Material de reboco
Firestop • Gessos

Látex para interiores/
exteriores Tintas/Primers
à base de óleo Acrílicos •
Preenchimentos de bloco
Dryfall • Elastoméricos
Compostos conjuntos
Material de reboco
Firestop • Gessos

Alta
até 3 pistolas
ponta de até
0,035 até 4,9 lpm

Alta
até 2 pistolas
ponta de até
0,039 até 5,1 lpm

Muito alta
até 3 pistolas
ponta de até
0,045 até 7,9 lpm

Alta
até 2 pistolas
ponta de até
0,033 até 4,1 lpm

Se você é um

Você precisa de um pulverizador

Elétricos grandes

pulverizador elétrico Graco grande.

StandardSeries.

Confiabilidade todos os dias

Se você é um

empreiteiro para serviços residenciais
e comerciais grandes
 Você está pulverizando todos os dias
 Você enfrenta projetos médios e grandes
 Você se desloca frequentemente de um
trabalho para outro
 Você precisa de recursos que economizem
seu tempo e o ajudem a chegar, sair e ir
para o próximo local de trabalho

PRO

Contractor

Você precisa de um pulverizador SérieProContractor.
trabalhe de maneira mais

inteligente, termine mais trabalhos
Se você é um
empreiteiro para serviços comerciais e industriais grandes
 Você está pulverizando continuamente

em condições abaixo do ideal
 Você lida com projetos grandes e de longa
duração, que exigem grandes volumes
de material
 Você mantém o seu equipamento
no local, no material
 Você exige extrema durabilidade
e confiabilidade

IronMan.

Você precisa de um pulverizador Série

Além das dificuldades no local do
trabalho
7
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RESIDENCIAL E REPINTURA PEQUENOS

Confiabilidade todos os dias
Quando você lida com projetos de pintura maiores vários dias por
semana, exige confiabilidade. Os pulverizadores da Série Standard da
Graco fornecem a durabilidade e o desempenho vez após vez. Eles
lidam com facilidade com a mais ampla gama de tamanhos de ponta,
comprimentos mais longos de mangueira e revestimentos mais pesados.

Easy Out foi projetado para filtrar de dentro para fora, para
que os filtros não fiquem presos ou estraguem quando
estiverem cheios de sujeira ou detritos.
 Área de filtragem grande de 125,8 cm2
reduz o entupimento da ponta
e garante um acabamento
de qualidade
 O filtro vertical é removido com
a tampa, para provocar menos sujeira

Medidor de pressão nos
modelos de 230 volts
O display simples de ler mostra a
pressão do pulverizador.

Todos os pulverizadores da Série Standard vêm com estes
recursos "Somente em um Graco":

Advantage Drive™ O acionador

é o elo crítico entre o motor e a bomba.
A Graco não terceiriza a fabricação do
Sistema Advantage Drive para ninguém; nós
mesmos os projetamos e fabricamos em
nossas instalações de fabricação de classe
internacional nos Estados Unidos.

Residencial e repintura novos

SérieStandard

Filtro de bomba Easy Out™ filtro de bomba

 As engrenagens de
aço temperado são
extremamente
silenciosas

Motor MaxPower os motores DC MaxPower sem escova
compactos e potentes da Graco são projetados para produzir o
máximo de potência possível para todas as aplicações de pintura.

 Maior torque = mais trabalho concluído

 O acionador mais
durável e de mais
longa duração do setor

 O design totalmente fechado com ventilador de refrigeração
protege os componentes internos do motor de sujeira, poeira
e pulverização excessiva

 Garantia vitalícia

 O design sem escova significa que você nunca terá que trocar
as escovas
 Garantia vitalícia

Bomba Endurance A bomba Endurance da
Graco é a bomba mais robusta e confiável no mercado hoje.
 Embalagens V-Max Blue de longa vida
 O bastão Chromex™ e a luva de aço inoxidável
fornecem maior confiabilidade e durabilidade

SmartControl 3.0 O avançado SmartControl 3.0 da Graco
é um controle de pressão de precisão, que oferece um leque de
pulverização consistente, sem flutuações de pressão.
 A menor zona morta em qualquer pressão
 sistema de proteção do pulverizador ProGuard™ protege contra
O
as condições de potência ruins ou extremas no local de trabalho

Design de carrinho robusto e durável

Com um pulverizador Graco, não são apenas as peças mecânicas
que são criadas para durar. Nossos carrinhos foram criados para
oferecer anos de desempenho.
 cromo grosso sobre aço resiste a ambientes difíceis
O
 As rodas pneumáticas completas absorvem impactos e vibrações
 A alça retrátil dobra como um armazenamento de mangueira
enrolada
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 O design do carrinho kickstand Hi-Boy TiltBack mantém a entrada
do balde de tinta livre, para uma pessoa poder trocar o balde
facilmente

Pronto para trabalhar Tudo o que você precisa

para começar a pulverização — pistola Contractor™, RAC X™
SwitchTip™, Líquido de vedação do gargalo (TSL™) e 15 metros
de mangueira BlueMax™ II estão incluídos.

Válvula Prime para serviços pesados

O design livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.
10

QuikReel™ Com o QuikReel integrado, você pode implantar e

RESIDENCIAL E COMERCIAL GRANDE

SérieProContractor

trabalhe de maneira mais inteligente,
termine mais trabalhos

Quando se trata de fazer a maior parte do trabalho em um dia, tudo se
resume à velocidade e ao alto desempenho. E é exatamente isso que a
Graco oferece. Com recursos que permitem que você trabalhe de forma
mais eficiente, a Série ProContractor de pulverizadores elétricos airless
o ajuda a chegar, sair e ir para o próximo local de trabalho mais rápido,
economizando tempo e dinheiro.

Os pulverizadores da Série ProContractor têm todos os

Recursos da Série Standard, e

rebobinar até 91 metros de mangueira em segundos, permitindo
colocar o pulverizador onde quiser e a pistola quando precisar.
 A guia da mangueira elimina torções,
dobras e rolos e permite a operação
por uma pessoa
 A mangueira está sempre conectada
e tem seu peso equilibrado para
não tombar
 Use apenas a mangueira
que você precisar – o resto
permanece no carretel
 A manivela manual se dobra
para o armazenamento e o
carregamento por um
homem

mais:

Recipiente de armazenamento conveniente
que mantém as ferramentas, pontas, filtros e
acessórios onde você mais precisa deles.

 O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão,
o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico

Residencial e comercial grande

Caixa de ferramentas On-Board

SmartControl 3.0 com display de LED O avançado
SmartControl 3.0 da Graco proporciona um leque de pulverização consistente,
sem flutuação de pressão, em todas as pressões de pulverização.
 O sistema de proteção do pulverizador ProGuard protege as condições
de potência ruins ou extremas no local de trabalho

WatchDog™ O Sistema de proteção da bomba WatchDog desliga a bomba
automaticamente quando a tinta acaba ou se a mangueira estiver danificada.
 Evita os danos causados pelo bombeamento a seco

ProConnect™ 2 Esse design sem pinos,

da próxima geração do Sistema de instalação e
remoção da bomba ProConnect da Graco, torna
mais fácil e rápido que nunca trocar a bomba em
segundos.

FastFlush™ Esse sistema de limpeza
de alto fluxo é mais rápido e diminui
dramaticamente o tempo de limpeza.

PRO

Contractor
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 Elimina o dispendioso tempo de
inatividade no local de trabalho

 O motor funciona em velocidade super alta
 Resulta em uma limpeza de alto fluxo e
mais rápida – até 4X mais rápida utilizando
apenas metade da água!

Pronto para pulverizar Tudo o que você precisa —pistola
Contractor, RAC X SwitchTip, Líquido de vedação do gargalo (TSL) e 100 m
de mangueira BlueMax II já estão montados e prontos para o uso assim que
retirados da caixa, para que você comece a trabalhar muito mais rápido.

 Troque a bomba
rápida e facilmente
por uma reposição
 O design sem pino não precisa de ferramentas
12

Bomba MaxLife® para serviços extremos Criada
para os trabalhos mais exigentes, essa bomba da Graco proporciona
durabilidade e vida incomparáveis.

COMERCIAL E INDUSTRIAL GRANDE

 Exclusiva manga e bastão MaxLife

IronMan

 Dura 6X mais entre os reabastecimentos
 As folgas extragrandes garantem uma queda mínima de pressão
e desempenho elevado

Série

 Esferas de aço inoxidável e cerâmica de longa duração, incluídas
para a máxima versatilidade – não importa o que você está
pulverizando

além das dificuldades no local do trabalho

Potência, durabilidade e capacidade é que fazem um IronMan. Desde a
bomba MaxLife até a robusta estrutura de gaiola com cilindro, os pulverizadores
airless IronMan foram criados para o empreiteiro sério, que lida rotineiramente
com trabalhos comerciais e industriais grandes.

 A tela de admissão à prova de esmagamento resiste a impactos
severos

Os pulverizadores da Série IronMan têm todos
os Recursos da Série Standard, e mais:

ProConnect 2 Esse design sem pinos,
da próxima geração do Sistema de instalação e
remoção da bomba ProConnect da Graco, torna
mais fácil e rápido que nunca trocar a bomba
em segundos.
 Elimina o dispendioso tempo de inatividade
no local de trabalho

SmartControl 3.0 com display de LED O avançado SmartControl

3.0 da Graco proporciona um leque de pulverização consistente, sem flutuação de
pressão, em todas as pressões de pulverização.

 Troque a bomba rápida e facilmente por uma
reposição

 O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura da pressão, o
contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico

 O design sem pino não precisa de
ferramentas

 O sistema de proteção do pulverizador ProGuard protege as condições de
potência ruins ou extremas no local de trabalho

WatchDog™ O Sistema de proteção

Design de estrutura de gaiola
com cilindro Todos os pulverizadores

da bomba WatchDog desliga a bomba
automaticamente quando a tinta acaba ou se a
mangueira estiver danificada.

IronMan foram criados para os locais de emprego
mais brutais e exigentes.

 Evita os danos causados pelo bombeamento a seco

alto fluxo é mais rápido e diminui
dramaticamente o tempo de limpeza.

 O motor funciona em velocidade super alta
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 Resulta em uma limpeza de alto fluxo e mais
rápida – até 4X mais rápida
utilizando apenas metade
da água!

Mangueira e pistola para
serviços pesados Em cada

pulverizador IronMan, estão incluídos
30 metros da mangueira airless de alto
desempenho BlueMax II, uma pistola
Silver Plus™ e o RAC X SwitchTip que
pode lidar com a pulverização
de materiais mais pesados.

Pneus à prova de
furo Esses pneus não

pode ser furados por pregos,
parafusos ou outros objetos
pontiagudos. Eles nunca
furam, deixando o pulverizador
encalhado no local de trabalho.

Comercial e industrial grande

FastFlush Esse sistema de limpeza de

 A estrutura de gaiola com cilindro para serviços
pesados resiste ao uso mais intensivo e extremo
nos locais de trabalho industriais
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Ultra
Max II

695
SÉRIE

ProContractor

Série

trabalhe de maneira mais inteligente, termine mais trabalhos

Confiabilidade todos
os dias

Modelo Lo-Boy

Ultra Max II 695

Com um motor DC sem escovas de
2.0 hp, o Ultra Max II 695 tem um
desempenho sólido para o empreiteiro
profissional residencial que
pulveriza uma grande variedade de
revestimentos. Ele pode lidar com uma
ampla variedade de tamanhos de ponta
e tem uma confiabilidade excelente e
comprovada.

Standard

Série

DISPONÍVEL EM

STANDARD
PROCONTRACTOR

110V e 230V
110V e 230V

Lo-Boy

110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

0,031-1 pistola
0,023-2 pistolas

LPM MÁX:

3.6

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

MOTOR:

2.0 hp sem
escova DC

INCLUI
SÉRIE STANDARD E UNIDADES LO-BOY:

• Pistola Contractor
• RAC X 517 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

Modelo Hi-Boy de 230 volts

UNIDADE SÉRIE PROCONTRACTOR:

• Pistola Contractor
• RAC X 517 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II
E
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

Standard encontrados apenas em um Graco:

Recursos da Série

Sistema Advantage Drive Funciona silenciosamente
e tem uma garantia vitalícia.

Controle de pressão SmartControl 3.0 Proporciona
um leque de pulverização consistente, sem flutuação de
pressão, em todas as pressões de pulverização.
Bomba Endurance O design incrivelmente durável dura
o dobro do tempo que a próxima marca líder.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca troque as
escovas com este motor totalmente fechado, de torque
alto e livre de manutenção.

O Lo-Boy carrega facilmente um
1balde de tinta padrão de 9 litros.
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Design de carrinho robusto O cromo sobre o aço faz
esse carrinho durar por muitos anos.
Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao trocar ou
limpar o filtro.

Válvula Prime para serviços pesados O design
livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.
Medidor de pressão nos modelos de 230 volts
O medidor fácil de ler fornece a verificação do
ajuste da pressão durante a operação.

Standard, E

Todos os recursos da Série

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros
de mangueira em segundos, sem torções,
dobras ou rolos.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a
unidade até 4X mais rápido utilizando apenas
metade da água!

Pronto para pulverizar Um total de
100 metros de mangueira e pistola já
instalados.

WatchDog Salve a bomba contra os danos
quando a tinta acabar ou uma mangueira
quebrar.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos
e sem usar nenhuma ferramenta, resultando
em um retorno rápido ao trabalho.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe
com a frustração e economize tempo, sem
nunca mais ter que procurar pontas, filtros e
ferramentas.

Display de LED O display de LED brilhante

Escolha uma Série
que foi criada

PARA VOCÊ!

MAIS:

e de fácil leitura mostra a leitura da pressão,
o contador de trabalho/vida/galão e o
autodiagnóstico.
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Ultra
Max II

795

Standard

ProContractor

Série

Série

Recursos da SérieStandard encontrados apenas em um Graco:

Todos os recursos da Série

Sistema Advantage Drive Funciona silenciosamente

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros

trabalhe de maneira mais inteligente, termine mais trabalhos

Confiabilidade todos
os dias

Com um motor DC sem escovas
de 2,2 hp, o Ultra Max II 795 pode
lidar com várias pistolas e é ideal
para o empreiteiro profissional de
reformas e repinturas residenciais,
que pulveriza uma grande
variedade de revestimentos.
SÉRIE

DISPONÍVEL EM

PROCONTRACTOR

110V e 230V

STANDARD

110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

"0,033–1 pistola
0,025–2 pistolas
0,019–3 pistolas"
4.1

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

MOTOR:

2.2 hp sem
escova DC

Ultra Max II 795

LPM MÁX:

INCLUI
UNIDADE SÉRIE STANDARD:

• Pistola Contractor
• RAC X 517 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II
UNIDADE SÉRIE PROCONTRACTOR:

• Pistola Contractor
• RAC X 517 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II
E
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

e tem uma garantia vitalícia.

Design de carrinho robusto O cromo sobre o aço faz
esse carrinho durar por muitos anos.

Controle de pressão SmartControl 3.0 Proporciona
um leque de pulverização consistente, sem flutuação de
pressão, em todas as pressões de pulverização.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao trocar ou
limpar o filtro.

Bomba Endurance O design incrivelmente durável dura

Válvula Prime para serviços pesados O design
livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.

o dobro do tempo que a próxima marca líder.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca troque as
escovas com este motor totalmente fechado, de torque
alto e livre de manutenção.

Medidor de pressão nos modelos de 230 volts
O medidor fácil de ler fornece a verificação do
ajuste da pressão durante a operação.

PARA VOCÊ!

MAIS:

de mangueira em segundos, sem torções,
dobras ou rolos.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a
unidade até 4X mais rápido utilizando apenas
metade da água!

Pronto para pulverizar Um total de
30 metros de mangueira e pistola já
instalados.

WatchDog Salve a bomba contra os danos
quando a tinta acabar ou uma mangueira
quebrar.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos
e sem usar nenhuma ferramenta, resultando
em um retorno rápido ao trabalho.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe
com a frustração e economize tempo, sem
nunca mais ter que procurar pontas, filtros e
ferramentas.

Display de LED O display de LED brilhante

Escolha uma Série
que foi criada
17

Standard, E

e de fácil leitura mostra a leitura da pressão,
o contador de trabalho/vida/galão e o
autodiagnóstico.
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Ultra
Max II

Standard

Série

Confiabilidade todos os dias

1095

ProContractor

Série

trabalhe

de maneira mais inteligente,
termine mais trabalhos

IronMan

Série

além das dificuldades no local
do trabalho

Com um motor DC sem escovas
de 2.4 hp e a capacidade de
pulverizar até 4,5 litros por minuto,
o Ultra Max II 1095 é o padrão da
indústria para o empreiteiro de
serviços residenciais e comerciais
grandes que pulveriza uma grande
variedade de revestimentos.
SÉRIE

STANDARD

DISPONÍVEL EM
110V e 230V

PROCONTRACTOR

110V e 230V

IRONMAN

110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

0,035–1 pistola
0,027–2 pistolas
0,021–3 pistolas

LPM MÁX:

4.9

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

MOTOR:

2.4 hp sem
escova DC

INCLUI
UNIDADE SÉRIE STANDARD:

UNIDADE SÉRIE PROCONTRACTOR:

• Pistola Contractor
• RAC X 517 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II
E
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II
UNIDADE SÉRIE IRONMAN:

• Pistola Silver Plus
• RAC X 517 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II
E
• Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés
(9,5 mm x 15 m) BlueMax™ II

Todos os recursos da

MAIS:

Standard, E

Série

Sistema Advantage Drive Funciona

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros de mangueira em

silenciosamente e tem uma garantia vitalícia.

ao trocar ou limpar o filtro.

Bomba MaxLife para serviços
extremos Mantém você no trabalho,

Pronto para pulverizar Um total de 100 metros de mangueira

funcionando 6X mais tempo entre os
reabastecimentos.

Controle de pressão SmartControl
3.0 Proporciona um leque de pulverização
consistente, sem flutuação de pressão, em
todas as pressões de pulverização.

Bomba Endurance O design incrivelmente
durável dura o dobro do tempo que a próxima
marca líder.

Válvula Prime para serviços pesados
O design livre de manutenção resiste à
depuração de alta pressão.

Medidor de pressão nos modelos de
230 volts O medidor fácil de ler fornece a
verificação do ajuste da pressão durante a
operação.

Motor DC sem escova MaxPower Nunca

Design de carrinho
robusto O cromo sobre o aço
faz esse carrinho durar por
muitos anos.

segundos, sem torções, dobras ou rolos.

e pistola já instalados.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar
nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura
mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão
e o autodiagnóstico.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a unidade
até 4X mais rápido utilizando apenas metade da água!

troque as escovas com este motor totalmente
fechado, de torque alto e sem
manutenção.
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Standard, E

Recursos da SérieStandard encontrados apenas em um Graco:

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando a

Escolha uma Série
que foi criada

PARA VOCÊ!

tinta acabar ou uma mangueira quebrar.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe com a frustração e
economize tempo, sem nunca mais ter que procurar pontas,
filtros e ferramentas.

Todos os recursos da Série

MAIS:

Display de LED O display de LED
brilhante e de fácil leitura mostra
a leitura da pressão, o contador de
trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.

Pneus à prova de furo Desloque-se
Conjuntos de esferas de
cerâmica e aço inoxidável Fornece sobre os piores escombros no local de
a máxima versatilidade, não importa o
que você está pulverizando.

ProConnect 2 Troque a bomba
em segundos e sem usar nenhuma
ferramenta, resultando em um retorno
rápido ao trabalho.

Estrutura de gaiola com cilindro
O inovador design de aço resiste
a ambientes difíceis e protege os
componentes críticos do pulverizador.

Ultra Max II 1095

• Pistola Contractor
• RAC X 517 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax™ II

trabalho, sem nunca furar o pneu.

Sistema de limpeza FastFlush
Limpa a unidade até 4X mais rápido
utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os
danos quando a tinta acabar ou se
uma mangueira quebrar.
Mais 15 m de mangueira
Permitem a versatilidade de trabalhar
mais longe do pulverizador.
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IV

ProContractor

Série

Sérier

Recursos da SérieStandard encontrados apenas em um Graco:

Todos os recursos da Série

Sistema Advantage Drive Funciona silenciosamente

Motor DC sem escova MaxPower Nunca troque

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros

e tem uma garantia vitalícia.

as escovas com este motor totalmente fechado, de
torque alto e livre de manutenção.

de mangueira em segundos, sem torções,
dobras ou rolos.

Design de carrinho robusto O cromo sobre o aço
faz esse carrinho durar por muitos anos.

Pronto para pulverizar Um total de

/240 volts

Mark

Standard

Mark IV 120

TexSpray

trabalhe de maneira mais inteligente, termine mais trabalhos

Confiabilidade todos os dias

A pulverização de texturas tem
tudo a ver com alta produtividade,
e é exatamente isso que o
pulverizador Mark IV oferece.
Projetado para economizar
tempo e dinheiro, permitindo que
você pulverize mais metragem
quadrada em um dia, esse
equipamento oferece recursos
valiosos e obrigatórios para o
empreiteiro profissional sério.
Independente de você precisar
pulverizar reboco em um
acabamento de nível 5, massa
drywall em casca de laranja,
respingos ou acabamento
knockdown, ou até mesmo uma
vasta gama de primers e tintas,
este pulverizador pode fazer tudo!
SÉRIE

DISPONÍVEL EM

PROCONTRACTOR
PROCONTRACTOR

120 VOLTS
240 VOLTS

STANDARD
STANDARD

120 VOLTS
240 VOLTS

ESPECIFICAÇÕES PARA 120 VOLTS
TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

.033

LPM MÁX:

4.1

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

MOTOR:

2.2 hp sem
escova DC

ESPECIFICAÇÕES PARA 240 VOLTS
TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

.031

LPM MÁX:

3.6

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

MOTOR:

2.0 hp sem
escova DC

INCLUI

• Pistola Flex Plus
• LTX425 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés
(9,5 mm x 15 m) BlueMax II
• Mangueira Whip 1/4 pol x 3 pés
(6,4 mm x 0,9 m)

Controle de pressão SmartControl 3.0
Proporciona um leque de pulverização consistente,
sem flutuação de pressão, em todas as pressões de
pulverização.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao trocar

Bomba Endurance com Max Flo+ Válvula de pedal

ou limpar o filtro.

submersa, que lida facilmente com os materiais mais
grossos.

Válvula Prime para serviços pesados O design
livre de manutenção resiste à depuração de alta pressão.

Conjuntos de esferas de cerâmica e aço
inoxidável Fornece a máxima versatilidade,
não importa o que você está pulverizando.

100 metros de mangueira e pistola já
instalados.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos
e sem usar nenhuma ferramenta, resultando
em um retorno rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante

Escolha uma Série
que foi criada

PARA VOCÊ!
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Standard, E

e de fácil leitura mostra a leitura da pressão,
o contador de trabalho/vida/galão e o
autodiagnóstico.

MAIS:

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a
unidade até 4X mais rápido utilizando apenas
metade da água!
WatchDog Salve a bomba contra os danos
quando o material acabar ou uma mangueira
quebrar.
Caixa de ferramentas On-Board Acabe
com a frustração e economize tempo, sem
nunca mais ter que procurar pontas, filtros e
ferramentas.

"Nós usamos a Graco porque
eles têm a produtividade de
que precisamos. Tudo neste
setor se resume à produtividade."
Joey Vukelich,contratante geral
Performance Contracting, Inc.
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TexSpray

Mark

Confiabilidade todos os dias

ProContractor

Série

trabalhe de maneira mais inteligente,
termine mais trabalhos

IronMan

Série

além das dificuldades no local
do trabalho

/240 volts

Mark V 120

V

Standard

Série

O TexSpray Mark V da Graco foi
criado para oferecer uma taxa de
fluxo mais alta, que permite fazer
o trabalho mais rápido. Ele oferece
20% a mais de produtividade que
o Mark IV, e vem com uma Pistola
de textura para serviços pesados
atualizada. Pode acomodar um
tamanho maior de ponta e tem
o poder de pulverizar reboco
em um acabamento de nível
5, massa drywall em casca de
laranja, respingos ou acabamento
knockdown, ou até mesmo uma
vasta gama de primers e tintas.
SÉRIE

DISPONÍVEL EM

PROCONTRACTOR
PROCONTRACTOR

120 VOLTS
240 VOLTS

IRONMAN	
IRONMAN	

120 VOLTS
240 VOLTS

STANDARD
STANDARD

120 VOLTS
120 VOLTS

120 VOLTS ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

.039

LPM MÁX:

5.1

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

MOTOR:

2.8 hp sem escova DC

ESPECIFICAÇÕES PARA 240 VOLTS

Recursos da SérieStandard encontrados apenas em um Graco:

Todos os recursos da

Standard, E

Série

MAIS:

TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

.035

Sistema Advantage Drive Funciona

Motor DC sem escova MaxPower Nunca

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros de mangueira em

LPM MÁX:

4.5

silenciosamente e tem uma garantia vitalícia.

segundos, sem torções, dobras ou rolos.

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

troque as escovas com este motor totalmente
fechado, de torque alto e sem manutenção.

MOTOR:

2.2 hp sem escova DC

INCLUI

• Pistola de textura para serviços pesados
• LTX425 SwitchTip e protetor
• Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés
(9,5 mm x 15 m) BlueMax II
• Mangueira Whip 1/4 pol x 3 pés
(6,4 mm x 0,9 m)

Controle de pressão SmartControl
3.0 Proporciona um leque de pulverização
consistente, sem flutuação de pressão, em
todas as pressões de pulverização.

Design de carrinho robusto O cromo sobre
o aço faz esse carrinho durar por muitos anos.
Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao

Bomba Endurance com Max Flo+ Válvula

trocar ou limpar o filtro.

de pedal submersa, que lida facilmente com os
materiais mais espessos.

Válvula Prime para serviços pesados

Conjuntos de esferas de cerâmica e aço
inoxidável Fornece a máxima
versatilidade, não importa o que
você está pulverizando.

O design livre de manutenção resiste à
depuração de alta pressão.

Escolha uma Série
que foi criada

PARA VOCÊ!
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Pronto para pulverizar Um total de 100 metros de mangueira
e pistola já instalados.

Standard, E

Todos os recursos da Série
Bomba MaxLife para serviços
extremos Mantém você no
trabalho mais tempo entre os
reabastecimentos.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos e sem usar

ProConnect 2 Troque a bomba

nenhuma ferramenta, resultando em um retorno rápido ao trabalho.

em segundos e sem usar nenhuma
ferramenta, resultando em um retorno
rápido ao trabalho.

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura
mostra a leitura da pressão, o contador de trabalho/vida/galão
e o autodiagnóstico.

Sistema de limpeza FastFlush Limpa a unidade
até 4X mais rápido utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os danos quando o material
acabar ou uma mangueira quebrar.

Caixa de ferramentas On-Board Acabe com a frustração
e economize tempo, sem nunca mais ter que procurar pontas,
filtros e ferramentas.

Estrutura de gaiola com cilindro
O inovador design de aço resiste
a ambientes difíceis e protege os
componentes críticos do pulverizador.

MAIS:

Pneus à prova de furo Desloque-se
sobre os piores escombros no local de
trabalho, sem nunca furar o pneu.
Sistema de limpeza FastFlush
Limpa a unidade até 4X mais rápido
utilizando apenas metade da água!

WatchDog Salve a bomba contra os
danos quando o material acabar ou se
uma mangueira quebrar.
Mais 15 m de mangueira
Permitem a versatilidade de trabalhar
mais longe do pulverizador.

Display de LED O display de LED
brilhante e de fácil leitura mostra
a leitura da pressão, o contador de
trabalho/vida/galão
e o autodiagnóstico.
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TexSpray

Mark

XVolts
240

Standard

ProContractor

Série

Série

Recursos da SérieStandard encontrados apenas em um Graco:

Todos os recursos da Série

Sistema Advantage Drive Funciona

Motor DC sem escova MaxPower Nunca

QuikReel Implante e rebobine até 91 metros

Display de LED O display de LED brilhante

silenciosamente e tem uma garantia vitalícia.

troque as escovas com este motor totalmente
fechado, de torque alto e livre de manutenção.

de mangueira em segundos, sem torções,
dobras ou rolos.

Proporciona um leque de pulverização consistente,
sem flutuação de pressão, em todas as pressões
de pulverização.

Design de carrinho robusto O cromo sobre

Pronto para pulverizar Um total de

e de fácil leitura mostra a leitura da pressão,
o contador de trabalho/vida/galão e o
autodiagnóstico.

Bomba Endurance com Max Flo+ Válvula

trocar ou limpar o filtro.

trabalhe de maneira mais inteligente, termine mais trabalhos

Confiabilidade todos os dias

O mais potente pulverizador elétrico
airless/de textura - e ponto final!

SÉRIE

DISPONÍVEL EM

PROCONTRACTOR

110V e 230V

STANDARD

Mark X 240 volts

O TexSpray Mark X 240 Volts é o
nosso equipamento elétrico airless/
de textura mais produtivo. Com
quase o dobro da saída do Mark V,
é o pulverizador de escolha para
empreiteiros profissionais sérios, que
aproveitam as vantagens da potência
de 240 volts disponível no local da
construção ou com um gerador.
Uma verdadeira potência, ele pode
facilmente pulverizar revestimento
magro em um acabamento de nível
5 e massa drywall em casca de
laranja, respingos ou acabamento
knockdown. Ele pode até mesmo
aplicar toda a gama de primers e
tintas.

110V e 230V

ESPECIFICAÇÕES
TAMANHO MÁXIMO
DA PONTA:

0.045

LPM MÁX:

7.9

PSI MÁX (BAR):

3300 (227)

MOTOR:

4.0 hp sem escova DC

INCLUI

• Pistola de textura Inline para serviços
pesados
• LTX531, LTX541 SwitchTips e protetor
• Mangueira Airless 1/2 pol x 50 pés
(13 mm x 15 m) BlueMax II
• Mangueira Whip 3/8 pol x 3 pés
(9,5 mm x 0,9 m)

Controle de pressão SmartControl 3.0

de pedal submersa, que lida facilmente com os
materiais mais grossos.

Conjuntos de esferas de cerâmica
e aço inoxidável Fornece a máxima
versatilidade, não importa o que você está
pulverizando.

o aço faz esse carrinho durar por muitos anos.

Filtro da bomba Easy Out Menos sujeira ao
Válvula Prime para serviços pesados
O design livre de manutenção resiste à
depuração de alta pressão.

Escolha uma Série
que foi criada

PARA VOCÊ!
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Standard, E

100 metros de mangueira e pistola já
instalados.

ProConnect 2 Troque a bomba em segundos
e sem usar nenhuma ferramenta, resultando
em um retorno rápido ao trabalho.

MAIS:

WatchDog Salve a bomba contra os danos
quando o material acabar ou uma mangueira
quebrar.
Caixa de ferramentas On-Board Acabe
com a frustração e economize tempo, sem
nunca mais ter que procurar pontas, filtros
e ferramentas.

"Os motivos pelos quais
eu uso o pulverizador Mark
são a produtividade e a
metragem que cobrimos
todos os dias."
Ron Fuller,contratante geral
Anning-Johnson
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Acessórios

pulverizadores airless elétricos
Além dos melhores pulverizadores do setor, a Graco fabrica os acessórios que lhe
permitem trabalhar mais rápido e de forma mais produtiva. De pistolas robustas e
pontas para mangueiras e extensões, os acessórios da Graco permitem personalizar
o seu pulverizador para o desempenho máximo e mais adequado para o seu trabalho.
Para pulverizadores:

390 – Ultra Max II 495 (Todos os modelos de 110 Volts e 230 Volts)

Displays digitais Display simples de usar e fácil de instalar, que
oferece indicação de pressão e autodiagnóstico com código de erro.
287098
287904

Display digital para Ultra 395
Display digital para Ultra Max II 490/495

TREMONHA Tremonha moldada de 1,8 l encaixada no pulverizador, no lugar de mangueira
de sucção de entrada. Ideal para pulverizar pequenas quantidades de material. Tampa incluída.
O interior liso é rápido de limpar. Funciona com pulverizadores Stand, Hi-Boy e Lo-Boy.
288526

Acessório da tremonha

246385

Passador de entrada

Para pulverizadores:

Ultra Max II 695 – 1095 (Todos os modelos de 110 Volts e 230 Volts)

Display de LED O display de LED brilhante e de fácil leitura mostra a leitura
da pressão, o contador de trabalho/vida/galão e o autodiagnóstico.
24V061	
Display de LED para SmartControl 3.0 encaixado no Ultra Max II
695/795/1095 Encaixa-se em todos os modelos SmartControl 3.0.
Inclui recurso WatchDog.
KIT DE MANGUEIRA DE SUCÇÃO Facilmente instalado em qualquer
pulverizador, para fornecer a conveniência de uma mangueira de entrada
flexível. Deixe o tubo longo (acomoda latas de lixo de 113 litros e tambores de
208 litros) ou simplesmente desparafuse no encaixe do meio para encurtar
(acomoda baldes de 18 litros).
248317

Kit de mangueira de sucção de 113 litros
FILTROS E PASSADORES
244071
Filtros Easy Out – Longo, cinza, malha 30
244067
Filtros Easy Out – Longo, preto, malha 60
244068
Filtros Easy Out – Longo, azul, malha 100
244069
Filtros Easy Out – Longo, vermelho, malha 200
189920
257033
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390 – Ultra Max II 1095 (Todos os modelos de 110 Volts e 230 Volts)

RAC X SwitchTip Essa é uma ponta de pulverização de alto desempenho, usada para aplicações
residenciais e comerciais. Com uma grande variedade de tamanhos de ponta disponíveis, temos a certeza de
que um deles irá atender às suas necessidades. O RAC X oferece a melhor durabilidade padrão da ventoinha
e o acabamento da mais alta qualidade. Essas pontas da Graco são as pontas reversíveis de pulverização
mais usadas no mercado hoje!
Pistolas Contractor/FTx Projetadas pela Graco para serem as pistolas mais duradouras do mercado, a
Contractor e a FTx continuam sendo a escolha número um dos empreiteiros de pintura. Com recursos como
o design FlexSeal, o filtro Easy Out e o EasyGlide giratório, não é surpresa que estas pistolas sejam a escolha
dos empreiteiros.
288420
Pistola Contractor (gatilho de 2 dedos) com ponta RAC X 517 e protetor
288425
Pistola Contractor (gatilho de 4 dedos) com ponta RAC X 517 e protetor
288421
Pistola Contractor (gatilho de 2 dedos) com ponta RAC® 5 517 e protetor
288430
Pistola FTx (gatilho de 4 dedos) com ponta RAC X 515 e protetor
288429
Pistola FTx (gatilho de 2 dedos) com ponta RAC X 515 e protetor
288431
Pistola FTx (gatilho de 4 dedos) com ponta RAC 5 515 e protetor
246240
Pistola Silver Plus com ponta RAC X 517 e protetor
246468
Pistola Flex Plus™ com ponta RAC X 517 e protetor
287023	
Pistola Pole de 3 pés (0,9 m) com válvula Inline Contractor, válvula CleanShot™, ponta RAC X e protetor
287024	
Pistola Pole de 6 pés (1,8 m) com válvula Inline Contractor, válvula CleanShot, ponta RAC X e protetor
Kits de mangueira de pistola - Os kits incluem o seguinte, salvo indicação em contrário
Pistola Airless, ponta RAC X 517 e protetor, Mangueira airless de 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMAX II 3300 psi
(227 bar) e Mangueira Whip de 3 pés (0,9 m)
288489
Kit de mangueira de pistola Contractor
288496
Kit de mangueira de pistola Contractor com RAC 5
288490	
Kit de mangueira de pistola Contractor com Mangueira Airless 3/8 pol
x 50 pés (9,5 mm x 15 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)
288493	
Kit de mangueira de pistola com ponta RAC X 515
(Mangueira Whip excluída)
288497	
Kit de mangueira de pistola com ponta RAC 5 515
(Mangueira Whip excluída)
287095
Kit de mangueira de pistola Flex Plus
287041
Kit de mangueira de pistola Silver Plus
287042	
Kit de mangueira de pistola Silver Plus com Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) BlueMax II
3300 psi (227 bar)

acessórios do pulverizador

FILTROS E PASSADOR DE ENTRADA
246425
Filtros Easy Out – Curto, cinza, malha 30
246384
Filtros Easy Out – Curto, preto, malha 60
246382
Filtros Easy Out – Curto, azul, malha 100
246383
Filtros Easy Out – Curto, vermelho, malha 200

Para pulverizadores:

Mangueira Airless BlueMax II Para maximizar os resultados, escolha essa mangueira de alto
desempenho. O peso mais leve e a flexibilidade acentuada da mangueira melhoram a usabilidade ao
pulverizar sob pressão. Com flexibilidade e durabilidade superiores, o BlueMax II garante que você
obtenha os melhores resultados de seu pulverizador airless.
238358
238959
240793
240794
240797

Mangueira Airless Whip 3/16 pol x 3 pés (4,8 mm x 0,9 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)
Mangueira Airless Whip 3/16 pol x 4,5 pés (4,8 mm x 1,4 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)
Mangueira Airless 1/4 pol x 25 pés (6,4 mm x 7,5 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)
Mangueira Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)
Mangueira Airless 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) BlueMax II 3300 psi (227 bar)

Tela de entrada – Ultra Max II 695/795/1095
Tela de entrada – IronMan 1095

Consulte o seu distribuidor local autorizado da Graco para obter detalhes sobre nossa linha
completa de acessórios airless.
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Para pulverizadores:

390 – Ultra Max II 1095 (Todos os modelos de 110 Volts e 230 Volts)

Pump Armor™/TSL™ A manutenção da sua bomba é essencial para uma vida longa e a
confiabilidade. A Graco simplificou a manutenção da bomba com a nossa linha completa de fluidos.
Pump Armor é uma solução de armazenamento que protege a bomba contra os efeitos nocivos da
corrosão durante o armazenamento. O TSL (Líquido de vedação do gargalo) impede que a tinta seca se
acumule no bastão da bomba, prolongando a vida das embalagens da bomba.

243103
245133
206994
206995
206996

Pump Armor – 1 litro
Pump Armor – 3,8 litros
Líquido de vedação do gargalo (TSL) – 0,24 litro
Líquido de vedação do gargalo (TSL) – 1 litro
Líquido de vedação do gargalo (TSL) – 3,8 litros

JETROLLERS™ Economize tempo e dinheiro pulverizando e
retrocedendo em uma etapa fácil, com o novo Sistema JetRoller
3 em 1 da Graco. Cada kit inclui um rolo leve destacável (usando as
coberturas de rolo padrão do setor), válvula de fechamento CleanShot,
ponta de pulverização e protetor.
24U170
24U171

Sistema JetRoller com extensão de 20 pol (50 cm) para serviços pesados
JetRoller sistema com extensão telescópica de 18-36 pol (49-91 cm)

24U172

Sistema JetRoller com extensão de 20 pol (50 cm) para serviços pesados e válvula Inline Contractor

GARANTIA PROTEÇÃO NA PULVERIZAÇÃO
Nós apoiamos cada peça de equipamento que fabricamos com a garantia mais forte do setor.
Pulverize com a confiança de que provavelmente você nunca irá precisar usar a garantia da Graco,
mas, se precisar... estaremos presentes.
Garantia de 3 anos Cobertura contra defeitos de materiais e mão de obra em todo o pulverizador.

ninguém mais fabrica pulverizadores como estes.

ROLOS DE PRESSÃO

244279	Conjunto de rolos de pressão EvenFlow com extensão fixa
de 20 pol (50 cm) para serviços pesados, ângulo de 45°
244281	Conjunto de rolos de pressão EvenFlow com extensão
telescópica de 18-36 pol (49-91 cm)

Para pulverizadores

TexSpray: M
 ark IV

&

Pistolas
246468
241705

Pistola Flex Plus
Pistola de textura azul para serviços pesados

245820

Pistola de textura Inline para serviços pesados

Mark V 120/240 Volts, Mark X 240 Volts

ACESSÓRIOS CONTINUAÇÃO./garantia

245397	Conjunto de rolos de pressão EvenFlow™ com extensão
fixa de 20 pol (50 cm) para serviços pesados e válvula Inline
Contractor

Kits de mangueira de pistola
241338	Kit de mangueira de pistola de textura azul para serviços pesados, com 531 RAC X SwitchTip
	Mangueira 3/8 pol x 50 pés (9,5 mm x 15 m) 3300 psi, Mangueira Whip 1/4 pol x 3 pés (25 mm x 0,9 m)
3300 psi, Engates e 427 RAC X SwitchTip adicional
289585

 it de mangueira de pistola de textura Inline para serviços pesados,
K
com LTX643 SwitchTip
Mangueira 1/2 pol x 50 pés (13 mm x 15 m) 4000 psi, Mangueira

Whip 3/8 pol x 12 pés (9,5 mm x 3,6 m), Giratório e Encaixes

TREMONHA
287987	
Tremonha de textura de 25 galões (95 litros) Conectada diretamente ao Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volts.
Acessórios adicionais
244052	
Kit de atomizador a ar para pistola de textura para serviços
pesados com Mangueira a ar Classificação mínima do compressor
de ar de 15 cfm a 90 psi.
244223	
Kit de atomizador a ar para pistola de textura para serviços
pesados sem Mangueira a ar Classificação mínima do
compressor de ar de 15 cfm a 90 psi.
289669
29

Kit de sifão de 208 litros para Mark X 240 Volts
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390 / 390S

Ultra 395

Ultra Max II 490

Ultra Max II 495

0.021

0.021

0.025

0.025

3300 (227)

3300 (227)

3300 (227)

3300 (227)

Lpm máximo

1.8

2.0

2.3

2.3

Hp do motor

5/8 DC

7/8 TEFC DC

1.0 sem escova DC

1.2 sem escova DC

Peso em kg

14 Stand

19 Stand

15 Stand

15 Stand

Tamanho máximo da ponta

Specifications

Psi máximo (bar)

Especificações

Especificações do pulverizador airless elétrico

Suporte da pistola:
0.023

0.025

—

—

—

3 pistolas

—

—

—

—

253958–Stand 110 Volts

233960–Stand 110 Volts

249911–Stand 110 Volts

249915–Stand 110 Volts

24U104–390S Stand 230 Volts

234180–Stand 230 Volts

249932–Stand 230 Volts

249933–Stand 230 Volts

262019–Hi-Boy 110 Volts

233962–Hi-Boy 110 Volts

249914–Hi-Boy 110 Volts

249916–Lo-Boy 110 Volts

24U107–390S Hi-Boy 230 Volts

234286– Hi-Boy 230 Volts

253013 Hi-Boy 230 Volts

253104–Lo-Boy 230 Volts
249917–Hi-Boy 110 Volts
253105–Hi-Boy 230 Volts
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FTx

Contractor

Contractor

Contractor

1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m)
BlueMax II Airless

1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m)
BlueMax II Airless

1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m)
BlueMax II Airless

1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m)
BlueMax II Airless

Ponta

RAC X 515

RAC X 517

RAC X 517

RAC X 517

Filtro

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Tipo

Sistema QuikChange

Sistema QuikChange

Sistema QuikChange

Sistema QuikChange

Bastão

Chromex

Chromex

Chromex

Chromex

Cilindro

SST temperado

SST temperado

SST temperado

SST temperado

Controle

Eletrônico

SmartControl 1.0

SmartControl 2.0

SmartControl 2.0

DC

TEFC DC

MaxPower

MaxPower

Motor

246428

246428

246428

Psi máximo (bar)

3300 (227)

3300 (227)

3.6

4.1

2.0 sem escova DC

2.2 sem escova DC

SmartControl 3.0

SmartControl 3.0

42 Standard Hi-Boy

44 Standard

0.031
0.023
—

0.033
0.025
0.019

Lpm máximo
Hp do motor MaxPower
Controle
Peso em kg

PROCONTRACTOR

STANDARD

PROCONTRACTOR

16W894–110 Volts

16W895–110 Volts

16W896–110 Volts

16Y639–230 Volts

16X870–230 Volts

16Y895–230 Volts

Contractor

Contractor

Contractor

Contractor

1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m)
BlueMax II Airless

1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m)
E
Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x
15 m) BlueMax II

1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m)
BlueMax II Airless

1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x 15 m)
E
Airless 1/4 pol x 50 pés (6,4 mm x
15 m) BlueMax II

Ponta

RAC X 517

RAC X 517

RAC X 517

RAC X 517

Filtro

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Tipo

Sistema QuikChange

Sistema ProConnect

Sistema QuikChange

Sistema ProConnect

Bastão

Chromex

Chromex

Chromex

Chromex

Manga

SST temperado

SST temperado

SST temperado

SST temperado

–

QuikReel

–

QuikReel

–

FastFlush

–

FastFlush

–

Display de LED

–

Display de LED

–

WatchDog

–

WatchDog

–

Caixa de ferramentas On-Board

–

On-Board Toolbox

Bomba sobressalente

16Y598

16Y414

16Y598

16X414

Kit de reparo

248212

248212

248212

248212

Bastão

248206

16X434

248206

16X434

Manga

248209

248209

248209

248209

Kit de vedação da
admissão

239922

239922

239922

239922

Operação

332916

332916

332916

332916

Peças

332918

332918

332918

332918

Bomba

333028

332922

333028

332922

Design do carrinho –
Número da peça

Kit de reparo

Operação

311732

309665

309665

309665

Peças

311761

309675

309675

309675

244194

244194

244194

244194

Bastão

249125

249125

249125

249125

Cylinder

243176

243176

243176

243176

Kit de vedação da admissão

246429

246429

246429

246429

STANDARD
16W892–Hi-Boy 110 Volts
16X660–Hi-Boy 230 Volts
16W893–Lo-Boy 110 Volts
16X812–Lo-Boy 230 Volts

Mangueira

SÉRIE adicional
RECURSOS

246428

PEÇAS DE DESGASTE

Bomba sobressalente

0.033

Pistola

PEÇAS DE DESGASTE

Mangueira

MANUAL

BOMBA
ENDURANCE

Controle
e Drive

Endurance
Bomba

Inclui

Pistola

0.031

TIPO DE SÉRIE

MANUAL

Modelo

Design do carrinho –
Número da peça

Tamanho máximo
da ponta

Suporte da pistola:
1 pistola
2 pistolas
3 pistolas

Modelo

0.023

—

Ultra Max II 795

Inclui

0.021

2 pistolas

Bomba

1 pistola

Ultra Max II 695

continua na próxima página
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Especificações do pulverizador airless elétrico continuação
TexSpray Mark IV

Ultra Max II 1095
Tamanho máximo da
ponta
Psi máximo (bar)

3300 (227)
4.9
2.4 Brushless DC

Controle

SmartControl 3.0

Peso em kg

55 Standard

Suporte da pistola:
1 pistola
2 pistolas
3 pistolas

IRONMAN

16W899–110 Volts

16W900–110 Volts

16W901–110 Volts

Controle

16Y871–230 Volts

Contractor

Contractor

Silver Plus

1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m)
BlueMax II Airless

1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) E
Airless 1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) BlueMax II

1/4 pol x 50 pés
(6,4 mm x 15 m) E
Airless 3/8 pol x 50 pés
(9,5 mm x 15 m) BlueMax II

Ponta

RAC X 517

RAC X 517

RAC X 517,
RAC X Wide RAC 1231

Filtro

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Tipo

Sistema QuikChange

Sistema ProConnect

Sistema ProConnect

Bastão

Chromex

Chromex

MaxLife

Manga

SST temperado

SST temperado

MaxLife

–

QuikReel

Estrutura de gaiola com cilindro

–

FastFlush

FastFlush

–

Display de LED

Display de LED

–

WatchDog

–
Bomba sobressalente

Número da peça
Pistola

240 Volts

120 Volts

240 Volts

240 Volts

0.031

0.039

0.035

0.045

3300 (227)

3300 (227)

3300 (227)

3300 (227)

3300 (227)

4.1

3.6

5.1

4.5

7.9

2.2 hp sem escova DC

2.0 hp sem escova DC

2.8 hp sem escova DC

2.2 hp sem escova DC

4.0 hp sem escova DC

SmartControl 3.0

SmartControl 3.0

SmartControl 3.0

SmartControl 3.0

SmartControl 3.0

49

49

61

61

64

Kit de compressor e atomizador
a ar necessário para alguns
acabamentos de textura.

Kit de compressor e atomizador
a ar necessário para alguns
acabamentos de textura.

Kit de compressor e atomizador a ar necessário
para alguns acabamentos de textura.

Kit de compressor e atomizador a ar necessário
para alguns acabamentos de textura.

Kit de compressor e atomizador a ar necessário para alguns
acabamentos de textura.

Peso em kg

TIPO DE SÉRIE
Modelo

PROCONTRACTOR

STANDARD

PROCONTRACTOR

STANDARD

16W897–120 Volts
16X956–240 Volts

16W898–120 Volts
16Y894–240 Volts

16W905–120 Volts
16X967–240 Volts

FlexPlus

FlexPlus

PROCONTRACTOR

IRONMAN

STANDARD

16W906–120 Volts
16Y867–240 Volts

16X947–120 Volts
16Y874–240 Volts

16Y536

Textura para serviços pesados

Textura para serviços pesados

Textura para serviços pesados

Textura Inline para serviços
pesados

Textura Inline para serviços
pesados



PROCONTRACTOR
16Y913

3/8 pol x 100 pés
(9,5 mm x 30 m)

3/8 pol x 50 pés
(9,5 mm x 15 m)

3/8 pol x 100 pés
(9,5 mm x 30 m)

3/8 pol x 100 pés
(9,5 mm x 30 m)

1/2 pol x 50 pés
(13 mm x 15 m)

1/2 pol x 100 pés
(13 mm x 30 m)

RAC X 425

RAC X 425

RAC X 427 e 531

RAC X 427 e 531

RAC X 427 e 531

RAC X 531 e 541

RAC X 531 e 541

Filtro

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Easy Out de malha 60

Tipo

Sistema QuikChange

ProConnect 2

Sistema QuikChange

ProConnect 2

ProConnect 2

Sistema QuikChange

ProConnect 2

Bastão

Chromex

Chromex

Chromex

Chromex

Chromex

Chromex

Chromex

Manga

SST temperado

SST temperado

SST temperado

SST temperado

SST temperado

SST temperado

SST temperado

–

QuikReel

–

QuikReel

Estrutura de gaiola com cilindro

–

QuikReel

–

FastFlush

–

FastFlush

Display de LED

–

–

–

Display de LED

–

Display de LED

WatchDog

–

Display de LED

WatchDog

–

WatchDog

–

WatchDog

Pneus à prova de furo

–

WatchDog

Caixa de ferramentas On-Board

Pneus à prova de furo

–

Caixa de ferramentas On-Board

–

Caixa de ferramentas On-Board

FastFlush

–

Caixa de ferramentas On-Board

16Y706

16X419

16X420

Operação

332916

332916

332916

332916

332916

332916

332916

Kit de reparo

248213

248213

248213/16X430*

Peças

332918

332918

332918

332918

332918

332918

332918

Bastão

248207

16X435

16X436

Manga

248210

248210

257031

Kit de vedação da
admissão

244199

244199

244199

Operação

332916

332916

332916

Peças

332918

332918

332918

Bomba

333028

332922

332922

Inclui

3/8 pol x 50 pés
(9,5 mm x 15 m)

Mangueira
Ponta(s)

Bomba

Mangueira

SÉRIE adicional
RECURSOS

MANUAL

Modelo
Inclui
Bomba
PEÇAS DE DESGASTE

STANDARD

16Y832–230 Volts

SÉRIE adicional
RECURSOS

MANUAL

Hp do motor MaxPower

Volts

TexSpray Mark X

0.033

Lpm máximo

Saída do compressor de ar

0.035
0.027
0.021

16X881–230 Volts
Pistola
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Psi máximo (bar)

Especificações

Hp do motor MaxPower

Número da peça

Tamanho máximo da ponta

Materiais pulverizados

Aplicações típicas

Especificações

Lpm máximo

TIPO DE SÉRIE

120

0.035

TexSpray Mark V

Superfícies

Revestimentos à base de óleo,
esmaltes, látex, preenchimentos
de bloco, elastoméricos, epóxis,
massa drywall e outros materiais
de alta espessura

Revestimentos à base de óleo,
esmaltes, látex, preenchimentos
de bloco, elastoméricos, epóxis,
massa drywall e outros materiais
de alta espessura

Revestimentos à base de óleo,
esmaltes, látex, preenchimentos de bloco, elastoméricos,
epóxis, massa drywall e outros
materiais de alta espessura

Revestimentos à base de óleo,
esmaltes, látex, preenchimentos de bloco, elastoméricos,
epóxis, massa drywall e outros
materiais de alta espessura

Revestimentos à base de óleo,
esmaltes, látex, preenchimentos de bloco, elastoméricos,
epóxis, massa drywall e outros
materiais de alta espessura

Revestimentos à base de óleo,
esmaltes, látex, preenchimentos
de bloco, elastoméricos, epóxis,
massa drywall e outros materiais
de alta espessura

Revestimentos à base de óleo,
esmaltes, látex, preenchimentos
de bloco, elastoméricos, epóxis,
massa drywall e outros materiais
de alta espessura

Interiores e exteriores residenciais
e comerciais médios e grandes

Interiores e exteriores residenciais
e comerciais médios e grandes

Interiores e exteriores
residenciais e comerciais
médios e grandes

Interiores e exteriores
residenciais e comerciais
médios e grandes

Interiores e exteriores
comerciais e industriais
grandes

Interiores e exteriores
residenciais e comerciais
grandes

Interiores e exteriores
residenciais e comerciais
grandes
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SOBRE A GRACO
Fundada em 1926, a Graco é líder mundial em sistemas e componentes para tratamento de líquidos.
Os produtos Graco movimentam, medem, controlam, dispensam e aplicam uma grande variedade de fluidos
e materiais viscosos usados em lubrificação de veículos, estabelecimentos comerciais e industriais.
O sucesso da empresa é baseado em seu comprometimento irretocável com a excelência técnica,
manufatura de classe mundial e atendimento ao cliente incomparável. Trabalhando em estreita colaboração
com distribuidores qualificados, a Graco oferece sistemas, produtos e tecnologia que definem o padrão
de qualidade em uma ampla gama de soluções em manuseio de fluidos. A Graco fornece equipamentos
para pulverização de acabamento, revestimento de proteção, circulação de tinta, lubrificação e selantes e
adesivos de distribuição, juntamente com equipamentos de aplicação de força para a indústria contratante.
O investimento contínuo da Graco em gestão e controle de líquidos continuará a proporcionar soluções
inovadoras para um mercado global diversificado.

FILIAIS DA GRACO

ENDEREÇO DE
CORRESPONDÊNCIA

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

AMÉRICAS

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

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 443, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

CHINA

JAPÃO

AUSTRÁLIA

MINNESOTA

Sede mundial
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA
BÉLGICA

Sede europeia
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

VENDAS/
DISTRIBUIÇÃO/
MANUTENÇÃO

ÍNDIA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
The People’s Republic of China
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

COREIA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

Ligue hoje para obter informações sobre o produto ou para pedir uma demonstração.

800-690-2894 ou visite www.graco.com.
A Graco Inc. é registrada no I.S. EN ISO 9001

América do Norte
Atendimento ao cliente
800-690-2894
Fax 800-334-6955
©2014 Graco Inc. 343543 Rev. B 4/14 Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento são baseados nas informações mais atualizadas disponíveis
do produto na época da publicação. A Graco reserva-se o direito de fazer alterações a qualquer tempo, sem aviso. Todos os demais nomes de marcas ou marcas
são usados com a finalidade de identificação e são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Blue é uma marca comercial da Graco Inc. para
os pulverizadores de equipamentos de contratantes.

