
GEMI VE AÇIK DENIZ 
PLATFORMU YAPIMI



Neden Graco ile ortaklık kurmalısınız? 
Temizlik, Yüzey Hazırlığı, Boyama ve İzolasyon. 
Tümü tek bir çatı altında. Global Bir Dağıtım Ağıyla.

Tersaneler, yükleniciler ve armatörler.   
•  Graco, denizcilik sektörü için eksiksiz bir iş çözümü sunar.

•  Graco’nun dünya çapındaki 3.300 distribütörü sayesinde, ürünlerimize ve   
 yedek parçalarımıza kolayca erişirsiniz.

•  Geniş ATEX ve IECEx onaylı ürün yelpazemiz, 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.

Graco çözümleri

Temizleme

• Gövde temizliği

• Güverte temizliği 

• Midyelerin ve yerleşen  

 diğer deniz canlılarının 

 temizlenmesi

Yüzey hazırlığı

• Profil oluşturma

• Pas temizliği

•  Boya çıkarma



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 mali-
yetli ürünler sunmanın temelini oluşturur. Aynı zamanda sizin işinizi 
büyütmenizin de sigortasıdır.

Dünya çapındaki 
3,300’den fazla 
distribütörümüzle  
her zaman yanınızdayız

GLOBAL DAĞITIM AĞI

Boyama

• Rötuş

• Küçük, orta ve yüksek 

 hacimli boya işleri

İzolasyon

• LNG tanklarının, motor 

 odalarının ve soğutma 

 odalarının izolasyonu

• Güverte boyalarının 

 uygulanması





Koşullar ne olursa olsun gemiler temizlenebilir

Graco, geminizin hem dışına hem de içine yönelik temizlik çözümleri sunar. Yüzeylerinizi boyayı tutacak şekilde istenen 
profile hazırlayın veya yeni boyaların uygulanabilmesi için kiri ve pası uzaklaştırın. 
 

HAVA TAHRIKLIHAVA TAHRIKLI

Hydra-Clean™

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

     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

GAZLI

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

     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.

Kumlama ekipmanıBasınçlı yıkayıcıBasınçlı yıkayıcı

TEMIZLIK VE YÜZEY 
HAZIRLIĞI

EcoQuip2

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. 

 	    %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



ELEKTRIK TAHRIKLI

Mark Max™

Orta ila yüksek hacimli işler için elektrikli 
püskürtme makinesi.

 	 Kompak ve kolay kullanım
 	 ProConnect, pompayı bakım için  
 saniyeler içinde kurup kaldırmanıza  
 olanak sağlar
 	 2 kişinin aynı anda püskürtmesine  
 yetecek kadar debi sağlar
 	 FastFlush, hızlı pompa temizliği sağlar

Tehlikeli bölgelerde kullanım için uygun değildir.

Esnek püskürtme makinesi

Tüm uygulamalar için bir çözüm

Graco, küçük ve esnek püskürtme makinelerinden büyük hacimli püskürtme makinelerine, olası her uygulama için yük-
sek basınç boya püskürtme ekipmanı çözümleri sağlar. En zorlu koruyucu boyalara ve korozyon kontrol malzemelerine 
güvenle uygulayın ve istediğiniz sonucu elde edin.



HAVA TAHRIKLIHAVA TAHRIKLI

Merkur™

Merkur pompalar, verimi artırmak, maliyetleri, 
emisyonları düşürmek ve sürekli yüksek 
kaliteli son kat sağlamak için tasarlanmıştır. 
Küçük ila orta işler için idealdir ve işyerinde 
kolayca taşınabilir

 	 Uzun ömür 
 	 Daha yüksek verim için düşük 
 hava tüketimi 
 	 Az sayıda parça ile gelişmiş bakım  
 ve düşük maliyet için tasarlanmıştır

Yüksek hacimEsnek püskürtme makinesi

1K BOYAMA

King™

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. 

  Basit bakım 
  Daha az buzlanma potansiyeli
  Daha az puls

 Gelişmiş yalıtım ve dayanım 
 Çoklu tabanca yetenekleri

ELEKTRIK TAHRIKLI

e-Xtreme™

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.

  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

Yüksek hacim



Geminizi boyarken içiniz rahat olsun

Çift komponentli malzeme püskürtürken boyama prosesinizi en uygun hale getirin. Kesintisiz doğru karışım oranında 
püskürtme, hızlı bir tempoda çalışma saplayıp aynı iş üzerinde tekrar çalışma gerekliliğini ortadan kaldırır. Püskürtme 
makinelerimiz, mikserle karıştırma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve malzeme israfınızı en aza indirmek için sadece kullanılan 
malzemeyi püskürtmenizi sağlayarak size zaman ve para tasarrufu sağlar.

HAVA TAHRIKLI

XM™ PFP

XM PFP pompalar, epoksi kabaran ve ateşe 
dayanıklı malzemeleri malzeme tedarikçisi 
tarafından belirlenen standartlarda karıştırır, 
ısıtır ve püskürtür. Pasif Yangına Karşı Koruma 
(PFP) boyalarını gönül rahatlığıyla uygulayın.

 	 Sürekli doğru oranda karışım
 	 Bir saatten az hızlı başlatma ve 90  
 saniyeden az oranlama kontrolleri 
 ile zaman kazanın
 	 Tüm sprey verilerini izleyin, 
 takip edin ve toplayın

HAVA TAHRIKLI

XM™

XM, daha çok verim ve daha az israfla 
hassas ve doğru karışım için kesin 
oranlama kontrolü sağlar. Tüm sprey 
verilerini izleyin, takip edin ve toplayın

 	 Sürekli doğru oranda karışım
 	 Otomatik sıcaklık kontrolü
 	 Tüm sprey verilerini izleyin, 
 takip edin ve toplayın

HAVA TAHRIKLI

XP™

XP, yüksek viskoziteli, yüksek katı içerikli 
kaplamaların pompalanması, karıştırılması 
ve atomizasyonunda üstün sonuçlar elde 
etmek için tasarlanmıştır. Malzeme israfını 
azaltarak ve daha az temizleme solventi 
kullanarak mükemmel bir yatırım getirisi.

 	 Elle karıştırmaya son
 	 Sürekli doğru oranda karışım
 	 Daha düşük malzeme israfı

Pasif Yangına Karşı KorumaEksiksiz çözümYüksek hacim



2K BOYAMA



Zorlu çevreler için ağır koşul çözümleri

Makine daireleri, soğutma odaları ve yaşam alanları gibi önemli bölgelerin etkili ve uzun süreli izolasyonu, gemi yükü, 
verimlilik ve mürettebatın rahatı için çok önemlidir. Ayrıca, kaymayı önleyen boyalar hem güvenlik hem de profesyonel 
anlamda rahatlık için hayati önem taşır.



HAVA TAHRIKLI

Reactor™

Poliüretan Köpük ve Yüksek Performans 
Güverte Boyaları püskürtmek için çift 
komponentli oranlama sistemi. LNG tankları, 
makine daireleri, soğutma odaları ve daha 
fazlasının izolasyonu için idealdir.

 	 En yüksek debilerde püskürtürken bile  
 tutarlı sıcaklık kontrolü imkanı
 	 Yüksek görev döngüleriyle mükemmel  
 dayanıklılık ve performans
 	 Tüm sprey verilerini izleyin, takip edin  
 ve toplayın

İzolasyon ve güverte boyaları

İZOLASYON



 
gracomarine.com

Çözümünüzü Keşfedin

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.
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