DENIZCILIK EKIPMANLARI

Neden Graco ile ortaklık kurmalısınız?
Temizleme, Yüzey Hazırlama, Malzeme Transferi, Boyama ve Yağlama.
Tümü tek bir çatı altında. Global Bir Dağıtım Ağıyla.

Tersaneler, yükleniciler ve armatörler.
• Size bu kadar geniş yelpazede deniz ekipmanı sunacak tek ‘pompa’ üreticisi
• Graco’nun dünya çapındaki 3.300 distribütörü sayesinde, ürünlerimize ve 		
yedek parçalarımıza kolayca erişirsiniz.
• Geniş ATEX ve IECEx onaylı ürün yelpazemiz, petrol gemilerinizde veya
dökme yük kargosu taşıyan gemilerde riskli alanlar için mükemmel
çözümler sunar.
• Yılların tecrübesinden destek alan, güvenilir ürünler elde edersiniz.
• İki ayda bir çıkan haber bültenimiz aracılığıyla kullanıcı deneyimlerini pay		
laşabilir, eğitimle ilgili bilgileri ve en son gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Haber bültenimize www.gracomarine.com adresinden abone olabilirsiniz.

Temizleme

Graco çözümleri

• Güverte temizliği

Yüzey hazırlığı

• Kargo bölgesi temizleme

• Midyelerin ve yerleşen
diğer deniz canlılarının
temizlenmesi

• Bakım

GLOBAL DAĞITIM AĞI

Dünya çapındaki

3,300’den fazla

distribütörümüzle
her zaman yanınızdayız

1926’dan Bu Yana Süren Kalite Tutkusu
Graco sürekli gelişim ve mükemmeliyeti ilke edinmiştir. Graco, üstün
kaliteyi garantiye almak ve pazardaki değişen gereksinimlere yanıt
vermek için Araştırma ve Geliştirme çalışmaları kapsamında insana
ve mali kaynaklara yatırım yapmaya öncelik verir.
440 mühendisten oluşan ekibimiz her gün araştırma, ürün ve süreç
geliştirme çalışmaları yapar. Yenilikçi teknolojiler ve yoğun saha
testleri yeni ürün geliştirme süreçlerimizin doğal bir parçasıdır.
Üretimimizin tüm unsurları sürekli olarak testlere ve değerlendirmelere
tabi tutulur. Bu titizlik, uzun hizmet ömürlü ve düşük sahip olma maliyetli ürünler sunmanın temelini oluşturur. Aynı zamanda sizin işinizi
büyütmenizin de sigortasıdır.

Boyama
Malzeme Transferi

• Rötuş

• Atık suyu pompalama

•	Küçük ila orta çapta
boya işleri

• Varilden yağı pompalama

•	Kargo alanından yağ
atığını pompalama

Yağlama
•	Vinçlerin otomatik
yağlanması ve daha
fazlası

Hareket halindeyken temizleme
Malları bir yerden başka bir yere taşırken, geminizi temiz tutun ve güvenebileceğiniz ekipmanlarla iyi korunmasını
sağlayın. Hem de her gün. Bu devamlı proses için mükemmel bir alet olan basınçlı yıkayıcımız en zor koşullarda bile
çabuk temizlik imkanı sağlar. Geniş yelpazeli gaz veya hava tahrikli basınçlı yıkayıcılar arasından seçiminizi yapın.
Konu patlayıcı maddelerin bulunduğu bir ortamda temizlik olunca, ATEX onaylı ekipmanımıza güvenebilirsiniz.

TEMIZLIK VE YÜZEY
HAZIRLIĞI

GAZLI

HAVA TAHRIKLI

HAVA TAHRIKLI

Basınçlı yıkayıcı

Basınçlı yıkayıcı

Kumlama ekipmanı

G-Force™ II

Hydra-Clean™

EcoQuip2

G-Force II basınçlı yıkama makinelerimiz,
en zor temizlik ve hazırlık işlerinin bile
üstesinden gelmenize yetecek kadar güç
sunar.

Hydra-Clean basınçlı yıkayıcı sayesinde
kıvılcımlanma riski olmadan tehlikeli
ortamlarda güvenle çalıştırabilirsiniz. Hızlı
ve kolay olduğu için en zorlu ortamları
temizlemenin en etkili yoludur.

Daha faydalı sonuçlar için daha temiz ve
kolay bir kumlama yöntemidir. EcoQuip2
ile, çok az kumlama malzemesi kullanımı
sayesinde kuru kumlamaya eşdeğer
kumlama performansı elde edersiniz.









Yüzey hazırlama, temizleme
maddesi, yatay temizleme, vb.
Kompak, dayanıklı ve hafif
tasarımı sayesinde kolay
yükleme ve manevra özelliği
Doğrudan ve kayışlı tahrikli birimler
şeklinde mevcuttur

Tehlikeli bölgelerde kullanım için uygun değildir.






Yağla kirlenmiş güverte ve yüzeyleri
temizleme
Su, deterjan veya kimyasal
çözeltilerle temizleme
Soğuk veya 93°C’ye kadar sıcak su
275 bar’a (27.5 MPa) kadar basınç
Birden fazla tabancayı destekleme
özelliği






%92 daha az toz, tente ve bariyer
ihtiyacını en aza indirir
Daha az çevresel etki
Yaş kumlamaya kıyasla çok daha
az su tüketimi ve dolayısıyla
temizlenmesi gereken daha az sulu
harç atığı
Maks. kumlama basinci
12 bar/175 psi

En zor koşullarda malzeme transferi
Güvenli ve temiz olan Graco Malzeme Transfer Pompaları, varillerin içindeki yağı, güverteyi yıkamak için deniz suyunu
veya kargo bölgesindeki yağ atıklarını dışarı pompalamak için mükemmel çözümdür. Güvenilir, etkili ve hassas olduğundan,
en zor deniz koşullarında bile içinizin rahat olması için tasarlanmıştır.

ELEKTRIK TAHRIKLI
Çift Diyaframlı Pompalar

Husky™ E-series
Husky1050e, eşsiz bir elektrikli pompadır.
Havayla çalışan çift diyaframlı pompanın
avantajlarını elektrikli pompa ile birleştirir.
Husky 1050e, pompaya zarar vermeden
basınçta yükte bekleyebilen tek elektrikli
pompadır. Ayrıca, pompayı pulsu neredeyse
ortadan kaldıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.





Enerji tüketiminizi azaltır
Kendinden emişli
Sızdırmaz tasarım
Kuru çalışır

MALZEME TRANSFERI

HAVALI

HAVALI

HAVALI

Çift Diyaframlı Pompalar

Varil Pompaları

Yüksek Basınç Pompalar

Husky™

Fast-Flo™

Merkur™

İşinizi her seferinde doğru yapmanıza
sağlayan özelliklerle donatılmış olan Husky
hava ile çalışan çift diyaframlı pompalar,
paradan tasarruf etmeniz için tasarlanmıştır.
Alüminyum, Polipropilen (PP), Paslanmaz
Çelik, PVDF, iletken Polipropilen (PP) ve
Hastelloy olarak mevcuttur.

Düşük viskozite malzemelerle çalışmak
için tasarlanmış olan Fast-Flo hava ile
çalışan varil pompası, varilleri boşaltmak
için idealdir.

Sağlam ve güvenilir olarak bilinen Merkur
pompası, tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için
doğru basınçta doğru debiler sağlar.





Verim: Kolay ve hızlı bakım
Performans: 1,135 l/dk’ya kadar
(300 galon/dakika)
Kullanım süresi: diyaframlar,
sınıfındaki diğer diyaframlardan
5 kez daha uzun süre kullanılabilir.





Yavaş ve güvenilir bir debi sağlar
Varil boyutunda olanlar ve kısa
modeller karbon ve paslanmaz çelik
seçeneklerinde mevcuttur
Çeşitli aşındırmaz ve aşındırıcı
malzemeler için idealdir






Uzun ömür
Daha yüksek verim için düşük
hava tüketimi
Az sayıda parça ve düşük maliyet ile
gelişmiş bakım için tasarlanmıştır
500 bar’a kadar basınç aralığı ve
4.5 litre/dakika’ya kadar debilerle
başa çıkar

ELEKTRIK TAHRIKLI

HAVALI

ELEKTRIK TAHRIKLI

Orta hacim - 1K

Orta hacim - 1K

Yüksek hacim - 1K







Classic 390 PC

Merkur™

e-Xtreme™

Bu ürün, bizim en hafif profesyonel püskürtme
makinemizdir ve en yüksek kalitede bakım
için idealdir. 390’ın performansı ve çok
yönlülüğü onu Graco’nun en popüler küçük
elektrikli havasız püskürtme makinesi
yapmaktadır.

Merkur pompalar, verimi artırmak, maliyetleri,
emisyonları düşürmek ve sürekli yüksek
kaliteli son kat sağlamak için tasarlanmıştır.
Hava destekli ve havasız püskürtme paketleri
mevcuttur.

e-Xtreme püskürtme makinesi, kompresörlere
bağlı olarak iş yerlerinde ortaya çıkan
verimsizlikleri gideren, daha güvenli, pratik ve
kullanışlı bir elektrik güç kaynağına sahiptir.
Ayrıca, elektrik teknolojisi seyirmeyi azaltır ve
motorda buzlanmayı önleyerek işinizin her
zaman daha sorunsuz yürümesini sağlar.






Hızlı ve kolay pompa değiştirme sistemi
Bakım işleri için ideal
Spreyler: lakeler, akrilikler, primerler,
emayeler, vernikler ve emülsiyonlar
Kompak stant sürümü ve daha
çok özelliğe sahip el arabası
sürümü mevcuttur

Tehlikeli bölgelerde kullanım için uygun değildir.






Uzun ömür
Koruyucu boya işleri için uygundur
Daha yüksek verim için düşük
hava tüketimi
Az sayıda parça ve düşük maliyet
ile gelişmiş bakım için tasarlanmıştır.






Fişe tak ve çaliştir
Hava motoru yok demek buzlanma
da yok demktir
Tehlikeli yer onaylı türünün ilk örneği
Her tür uygulamaya yeterli bol güçe sahip

BOYAMA

Hareket halindeyken bakım
Sürekli yüzey bakımı için Graco, geniş yelpazeli sprey ekipmanı ile sizin yanınızda. Geminizin görünümünü güzelleştirmek
ve en iyi durumda kalmasını sağlamak için tasarlanmış olan ekipmanımız, havasız, elektrostatik veya çift komponentli
olarak bile kullanılabilir. İhtiyacınız olan her şeyin çözümünü size sunuyoruz!

HAVALI

HAVALI

Yüksek hacim - 1K

Yüksek hacim - 2K

PIL TAHRIKLI

King™

M2K

King havasız püskürtme makineleri, 60 yılı
aşkın bir süredir endüstri içerisinde
endüstrilerin tercihi haline gelmiştir; en
sert koruyucu boyalar ve korozyon kontrolü
uygulamalarının üstesinden gelecek
şekilde üretilmektedir. Tek cümleyle, King...
her koşulda üstünlüğünü gösterir.

Kullanımı kolay olan sabit oranlamalı
M2K karıştırma ve dozlama sistemi, tüm
ihtiyaçlarınızı bir paketle karşılamaktadır.
Bu makine, kullanacağınız malzemeyi
sadece karıştırırken karışım oranının
tutarlı olmasını sağlar. Ayrıca bu sistem,
el mikseriyle karıştırma yapılırken ortaya
çıkan malzeme atığı ve temizlik sorunlarını
tamamen ortadan kaldırarak size hem
paradan hem de zamandan tasarruf sağlar.






Basit bakım
Daha az buzlanma potansiyeli
Daha az puls
Gelişmiş yalıtım ve dayanım
Çoklu tabanca yetenekleri






Zamandan Tasarruf Edin: hızlı
başlatma ve temizlik
Paradan Tasarruf Edin: sadece
püskürteceğiniz malzemeyi karıştırma
Kaliteyi Artırın: karışım oranı hassasiyeti
Sprey Teknolojileri: havalı püskürtme,
hava destekli ve havasız.

Rötuş - 1K

XForce™ HD
Koruyucu ve denizdeki boyalar için optimize
edilmiş zor koşullara yönelik Havasız
Püskürtme Makinesi
Tehlikeli bölgelerde kullanım için uygun değildir.

7/24 sorunsuz çalışma
Graco otomatik yağlama sistemi ile ekipmanınızın bakımı çok kolay. Uygun ve erişilebilir bir konuma merkezi bir pompa
yerleştirilir ve bu pompa en çok ihtiyaç duyulan zamanda ve çalışırken makinenizin yağlanmış olmasını sağlamak için
küçük ölçülü miktarlarda yağlayıcı madde temin eder.

POMPA VE HAZNE
Elektrik tahrikli

OTOMATIK YAĞLAMA ILE KOLAY BAKIM
Otomatik yağlama şunları sağlar:

ARTTIRIR

AZALTIR














Verimlilik
Güvenilirlik
Stok Durumu
Emniyet
Sağlamlık

Isı üretimi
Aşınma ve gürültü
Duruş ve işletme maliyetleri
Ürün kontaminasyonu ve korozyonu
Bakım
Yağlayıcı tüketimi

G3 Pompa



Otomatik yağlama için ana bileşenler



1. Pompa ve Hazne: sistem yağlayıcısını depolar ve dağıtır.
2. Kumanda Cihazı: sistemi etkinleştirir.
3. Dağıtıcılar: uygulama noktalarına doğru miktarda yağı dağıtır.



Korozyona dayanıklıdır, test edilmiştir
ve IP69K sertifikası verilmiştir
İçine monte edilmiş veya dışta
bulunan kumanda cihazına sahip
farklı modeller mevcuttur
Veri Yönetim sistemi (hatalı kullanımları
tanımlamak ve kanıtlamak için
pompa etkinliklerini takip eder).
Seri aşamalı ve enjektör temelli
sistemler için.

YAĞLAMA

KONTROLÖR

DAĞITICILAR

DAĞITICILAR

Sistemi etkinleştirir

Enjektörler

Seri aşamalı sistemler

GLC 2200
Kumanda Cihazı

Enjektörler

MSP Serisi













Kabin içine monte edilen maliyet
etkin kumanda cihazı - ekipmanla
ilgilenilmesi gerektiğine kullanıcı
anında bilgilendirilir
Tak ve çalıştır kablo kiti sayesinde
kolay kurulum
Kolay programlama.

Korozif uygulamalara yönelik
enjektör çeşitleri
Ayarlanabilir debi
Özel tasarlanmış sızdırmazlık
elemanları, size alışmış olduğunuz
uzun çalışma sürelerini sunar






Geniş
ürün gamı – ihtiyaçlarınıza
göre konfigüre edilebilir
Benzersiz taban alanı
MSP bloklarımız çok hassas yağlama
sistemlerinin dizaynında kullanılabilir
Paslanmaz çelik ve yüksek korozyon
korumalı seçenekler de mevcuttur

GRACO HAKKINDA
1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir. Graco ürünleri,
ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkan ve viskoz malzemeyi
taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular. Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı
bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı
nitelikli distribütörler ile, geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en
yeni sistemleri, en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya
sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne yönelik de
makineler sunar. Graco’nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları, küresel pazara
yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

GRACO MERKEZLERİ

		
		
		
		
		

GENEL MERKEZ
Graco Inc.
8th – 11th Avenue N.E.
Minneapolis, M.N. 55413
Amerika Birleşik Devletleri
Tel: +1 612 623 6000


		
		
		
		
		

EMEA MERKEZI
Graco BVBA
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belçika
Tel: +32 89 770 700


		
		
		
		
		
		
		
		


		
		
		
		
		
		
		

	
ASYA PASIFIK MERKEZI

Graco Hong Kong Ltd
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Çin Halk Cumhuriyeti
Tel: +86 21 649 50088

GÜNEY VE ORTA AMERIKA MERKEZI
Graco Uruguay - Montevideo
GFEC Uruguay Gümrüksüz Bölgesi
WTC Gümrüksüz Bölgesi
Dr. Luis Bonavita 1294
Ofis 1504
Montevideo, Uruguay 11300
Tel: +598 2626 3111

Çözümünüzü Keşfedin
gracomarine.com
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