
SCHEEPS- EN PLATFORMBOUW



Waarom Graco als partner kiezen? 
Reiniging, oppervlaktevoorbereiding, schilderwerken en isolatie. 
Alles onder één dak. Via een wereldwijd distributienetwerk.

Scheepswerven, aannemers en reders.  
•  Een volledige werkoplossing voor de marinesector.

•  Met 3.300 distributeurs wereldwijd hebt u eenvoudig toegang tot onze   
 producten en reserveonderdelen.

•  Het ruime ATEX- en IECEx-goedgekeurde productaanbod vormt de perfecte
 oplossing voor gevaarlijke locaties.

•  U kunt rekenen op betrouwbare producten ondersteund door jarenlange ervaring.

•  In onze tweemaandelijkse nieuwsbrief leest u meer over de ervaringen van  
 gebruikers, opleidingsinformatie en de laatste ontwikkelingen.  
 Schrijf u in op www.gracomarine.com

Oplossingen van Graco

Reiniging

• Reiniging van het   

 scheepsoppervlak

• Dekreiniging 

• Verwijdering van zeepokken  

 en mariene aangroei  

Oppervlaktevoorbereiding

• Profilering

• Roestverwijdering

•  Verwijdering van coatings



Kwaliteitsverbintenis sinds 1926
 
In alles wat we doen streven we naar constante verbetering  
en uitmuntendheid. Om een superieure kwaliteit te garanderen en 
te voldoen aan de veranderende vereisten van de markt, zetten we 
ons personeel en onze financiële middelen vooral in op onderzoek 
en ontwikkeling.  

440 ingenieurs verrichten elke dag onderzoek en ontwikkelen 
producten en processen. Innovatieve technologieën en uitgebreide 
praktijktesten zijn een natuurlijk onderdeel van ons proces om 
nieuwe producten te ontwikkelen.

Elk aspect van onze productie wordt voortdurend getest en 
geëvalueerd. Het is de basis om producten met een lange levensduur 
en lage afschrijvingskosten te leveren. Zo zorgen we ervoor dat we u 
kunnen helpen om uw activiteiten uit te breiden.

Wij staan altijd voor u klaar dankzij onze   
3,300 distributeurs  
wereldwijd 

WERELDWIJD 
DISTRIBUTIENETWERK

Schilderwerk

• Herstelling

•  Kleine, middelgrote en grote 

schilderskarweien

Isolatie

• Isolatie van LNG-tanks, 

 machinekamers en koelruimten

• Aanbrengen van dekcoatings





Schepen reinigen in alle omstandigheden
Graco biedt reinigingsoplossingen aan voor de binnen- en de buitenkant van uw schip. Bereid het oppervlak voor met het 
gewenste profiel voor de aanhechting van de coating of verwijder vuil en roest zodat er een nieuwe coating kan worden 
aangebracht.

LUCHTGEDREVENLUCHTGEDREVEN

Hydra-Clean™

Doordat er geen risico bestaat op vonken, 
kunt u veilig werken op explosiegevaarlijke 
locaties dankzij de Hydra-Clean-hoge-
drukreiniger. Deze snelle en eenvoudige 
hogedrukreiniger is de meest efficiënte 
oplossing voor het reinigen van de lastigste 
omgevingen.

     Reiniging van het dek en met olie 
verontreinigde oppervlakken

     Reiniging met water, detergent of 
chemische middelen 

     Koud water of warm water tot 93 °C. 
     Tot 275 bar (27,5 MPa)
     Geschikt voor meerdere pistolen

BENZINEGEDREVEN

G-Force™ II
Onze G-Force II-hogedrukreinigers leveren  
genoeg vermogen en kracht om zelfs de 
lastigste reinigings- en voorbereidings-
projecten aan te pakken.

     Oppervlaktevoorbereiding, 
reinigingsmiddel, horizontale 
reiniging enz.

     Eenvoudig laden en manoeuvreren 
dankzij het compacte, duurzame en 
lichte ontwerp

     Verkrijgbaar als direct aangedreven en 
riemaangedreven hogedrukreiniger

Niet voor gebruik 
op explosiegevaarlijke locaties

StraalapparatuurHogedrukreinigerHogedrukreiniger

REINIGING EN OPPER-
VLAKTEVOORBEREIDING

EcoQuip2

Een schonere en gemakkelijkere manier 
van stralen voor winstgevendere resultaten. 
EcoQuip2 biedt u een even krachtige straal als 
zandstralen, met slechts een fractie van het 
straalmedium.  

 	    92% minder stof, zodat u minder 
moet afdekken

 	    Een lagere impact op het milieu
 	    Veel minder water dan bij natstralen, 

dus geen grote hoeveelheid smurrie 
die moet worden opgeruimd

	    Max. straaldruk van 12 bar/ 175 psi



ELEKTRISCH AANGEDREVEN

Mark Max™

Elektrisch spuittoestel voor middelgrote tot 
grote projecten.

 	 Compact en gebruiksvriendelijk
 	 Met ProConnect kunt u de pomp  
 binnen enkele seconden installeren  
 en verwijderen
 	 Levert voldoende debiet om met  
 twee personen tegelijk te spuiten
 	  Dankzij FastFlush kan de pomp 

supersnel worden gereinigd

Niet voor gebruik 
op explosiegevaarlijke locaties

Flexibel spuittoestel

Een oplossing voor elke toepassing
Graco biedt verfspuitapparatuuroplossingen onder hoge druk voor elke mogelijke toepassing, van kleine soepele spuit-
toestellen tot spuittoestellen met een groot volume. Breng de zwaarste beschermende coatings en corrosiewerende 
materialen aan met het vertrouwen dat u keer op keer een goed resultaat zult zien.



LUCHTGEDREVENLUCHTGEDREVEN

Merkur™

De Merkur-pompen zijn ontworpen om 
de productiviteit te verhogen, de kosten 
te drukken, de uitstoot te verminderen en 
een constante, kwalitatief hoogstaande 
afwerking te bieden. Ideaal voor kleine 
tot middelgrote projecten en eenvoudig 
over de werkvloer te bewegen.

 	 Hoge duurzaamheid  
 	 Laag luchtverbruik voor een hoger  
 rendement 
 	 Ontworpen om langer mee te  
 gaan met minder onderdelen en  
 lagere afschrijvingskosten

Hoog volumeFlexibel spuittoestel

EENCOMPONENTVERF 
VERSPUITEN

King™

De airless spuittoestellen van de King-
serie zijn al meer dan 60 jaar de eerste 
keuze in de sector. Ze zijn gebouwd om 
de lastigste beschermende coatings en 
corrosiewerende toepassingen aan te 
kunnen. Het is heel eenvoudig: King rules 
... in alle omstandigheden.

 	 Eenvoudig onderhoud 
 	 Minder kans op ijsafzetting
 	 Minder pulsatie

	 Verbeterde afdichting en sterkte 
	 Mogelijkheid om meerdere pistolen  

 te gebruiken

ELEKTRISCH AANGEDREVEN

e-Xtreme™

Het e-Xtreme-spuittoestel werkt met een 
betrouwbaardere en handigere elektrische 
stroombron met een grotere beschikbaarheid, 
die de inefficiëntie op de werkvloer die wordt 
geassocieerd met compressoren, corrigeert. 
Elektrische technologie vermindert bovendien 
de pulsatie en voorkomt ijsafzetting op de 
motor, zodat u uw klussen elke keer opnieuw 
op een vlotte manier kunt uitvoeren.

 	 Plug & Spray
 	 Geen luchtmotor betekent geen ijsafzetting
 	 Gekeurd voor explosiegevaarlijke locaties,  
 de eerste in zijn soort
 	 Voldoende kracht voor alle soorten   
 spuittoepassingen	       

Hoog volume



Gemoedsrust bij het verven van uw schip
Optimaliseer uw verfproces bij het verspuiten van meercomponentenmateriaal. Doordat u voortdurend met de juiste 
mengverhouding spuit, kunt u sneller werken en is er geen nawerk meer nodig. Onze spuittoestellen helpen u tijd en 
geld besparen doordat zij handmatig mengen overbodig maken en enkel het gebruikte materiaal verspuiten, zodat uw 
materiaalverlies tot een minimum wordt beperkt.

LUCHTGEDREVEN

XM™ PFP

De XM PFP pompt, mengt, verwarmt en 
verspuit brandwerende epoxymaterialen 
volgens de normen die zijn vastgesteld door 
de materiaalleverancier. Breng passieve 
brandbeveiligingscoatings (Passive Fire 
Protection – PFP) aan in alle vertrouwen.

 	 Continu met de juiste   
 mengverhouding spuiten
 	 Bespaar tijd dankzij de snelle  
 opstart in minder dan een uur en  
 controles van de mengverhouding in  
 minder dan 90 seconden.
 	 Controleer, volg en verzamel alle  
 spuitgegevens

LUCHTGEDREVEN

XM™

De XM biedt een precieze regeling van 
de mengverhouding, met als resultaat 
een nauwkeurige en evenredige meng-
verhouding met verbeterd productierendement 
en minder verspilling. Controleer, volg en 
verzamel alle spuitgegevens.

 	 Continu met de juiste   
 mengverhouding spuiten
 	 Automatische temperatuurregeling
 	 Controleer, volg en verzamel alle  
 spuitgegevens

LUCHTGEDREVEN

XP™

De XP is ontworpen voor het verpompen, 
mengen en vernevelen van hoogviskeuze 
coatings met een superieure afwerkkwaliteit.
Uitstekend rendement op investering door 
minder materiaalverlies en een lager gebruik 
van oplosmiddelen voor het reinigen.

 	 Gedaan met handmatig mengen
 	 Continu met de juiste   
 mengverhouding spuiten
 	 Minder materiaalverlies

Passieve brandbeveiligingComplete oplossingHoog volume



TWEECOMPONENTVERF 
VERSPUITEN



Zware oplossingen voor een lastige omgeving
Een doeltreffende, duurzame isolatie van belangrijke ruimten zoals machinekamers, koelruimten en woon- 
vertrekken is van essentieel belang voor de vracht, de efficiëntie en het comfort van de bemanning. Ook anti- 
slipcoatings zijn van levensbelang voor zowel de veiligheid als het comfort tijdens het werk.



LUCHTGEDREVEN

Reactor™

Meercomponentendoseersysteem voor het 
verspuiten van polyurethaanschuimen en 
hoogwaardige dekcoatings. Ideaal voor de 
isolatie van LNG-tanks, machinekamers, 
koelruimten en nog veel meer.

 	 Constante temperatuurregeling,  
 zelfs bij het spuiten bij maximale  
 materiaaldoorstroomsnelheden
 	 Uitstekende duurzaamheid en  
 prestaties bij hoge werkcycli
 	 Controleer, volg en verzamel alle  
 spuitgegevens

Isolatie en dekcoatings

ISOLATIE



 
gracomarine.com

Ontdek uw oplossing

OVER GRACO  
Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en -com-
ponenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistof-
fen 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.

HOOFDKANTOOR VAN GRACO
   WERELDWIJD HOOFDKANTOOR 

  Graco Inc.
  8th – 11th Avenue N.E.
  Minneapolis, M.N. 55413
  Verenigde Staten
  Tel.: +1 612 623 6000

   HOOFDKANTOOR EMEA
  Graco Distribution BVBA
  Industrieterrein Oude Bunders
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  Tel.: +32 89 770 700

    HOOFDKANTOOR AZIË EN OCEANIË
  Graco Hong Kong Ltd
  Shanghai Representative Office
  Building 7
  1029 Zongshan Road South
  Huangpu District
  Shanghai 200011
  Volksrepubliek China
  Tel.: +86 21 649 50088

   HOOFDKANTOOR ZUID- EN MIDDEN-AMERIKA
  Graco Uruguay - Montevideo
  GFEC Uruguay Free – Zone
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  Dr. Luis Bonavita 1294
  Office 1504
  Montevideo, Uruguay 11300
  Tel.: +598 2626 3111
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