
Når du udfører en maleropgave, vil du ikke bare have et helt perfekt resultat – det skal også 
helst være nemt og effektivt. I den her brochure kan du se, hvordan det rigtige tilbehør og 
dele kan hjælpe dig med lige præcis dét.

TILBEHØR OG DELE
Få det bedste ud af dit airless-sprøjteudstyr



!

02   I  TILBEHØR OG DELE

Reservedele købes stadig alt for ofte med prisen som afgørende faktor. Men det lille beløb,  
du kan spare, står i skærende kontrast til den risiko, du løber.

Sådan genkender du originaldele fra Graco

Indgraveret Graco-logo

Graco-logoet er indgraveret på  
de fleste af vores stempelstænger, 
rør og bøsninger.

Holografisk klistermærke

Du finder altid et holografisk 
klistermærke på emballagen til et 
originalt Graco-reparationssæt.

Solide og robuste

Graco-dele er mere solide og 
føles mere robuste end andre 
producenters.

Tre grunde til, at du skal vælge originaldele

1  I  Sikkerhed
Med Graco-reservedele får du den 
bedst mulige kvalitet. Dele, der er 
fremstillet af andre producenter, 
er mindre robuste, og de er derfor 
mindre sikre. Forestil dig f.eks. en 
malerslange, der ikke kan modstå 
driftstrykket og sprænger.

2  I  Garanti
Garantien dækker kun, hvis du bruger 
originaldele. Gracos garanti dækker 
ikke fejl eller skader, der skyldes dele, 
der ikke er fremstillet af Graco.

3  I  Tid og penge
Brug originaldele, hvis du vil være 
sikker på at få den bedste ydelse og 
undgå nedetid. Billigere dele vil i sidste 
ende koste dig mere tid og flere penge: 
ekstra reparationsomkostninger,  
ekstra arbejdstimer osv.

FORDELENE VED 
ORIGINALDELE FRA GRACO
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Skal du male et højt loft? Det her 
tilbehør gør hele forskellen

Sprøjtedyse

Forlængerrør

Malerslange

Med den rigtige sprøjtedyse sparer du maling og 
bruger mindre tid på opgaven.

Forlængerrør fjerner besværet med at arbejde med 
stiger og/eller stilladser.

Med en ekstra lang malerslange kan du lade dit 
anlæg stå det samme sted, mens du arbejder.

Tilbehøret er en altafgørende del af en professionel malers udstyr. Alle Graco-maskiner er udviklet 
til at være effektive, og vi har alt det rigtige tilbehør, så du kan få hele pakken.

To grunde til, at tilbehør er så vigtigt

Alt kan gøres effektivt med bare ét anlæg, hvis du bruger 
det rigtige tilbehør – lige fra påføring af et tyndt lag til 
maling af høje vægge. Det giver dig mulighed for at 
håndtere en bred vifte af opgaver med kun ét anlæg.

Tilbehør kan betyde forskellen mellem at tjene eller miste 
penge på en opgave. Når du tilpasser dit anlæg korrekt 
til opgaven, kan du være sikker på, at du får helt perfekte 
resultater, og at du frem for alt arbejder hurtigere.

DERFOR ER DET VIGTIGT AT 
HAVE DET RIGTIGE TILBEHØR

1  I   Ét anlæg – mange 
anvendelsesmuligheder

2  I   Arbejd hurtigere  
og mere effektivt
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Fra sprøjtepistoler og dyser til forlængere og slanger, materialebeholdere og sækkeruller –  
tilbehør kan hjælpe dig med at tilpasse dit anlæg til den konkrete arbejdsopgave.

AIRLESS-SPRØJTEPISTOLER

FTx™-pistol

• Til Fine Finish-opgaver

• Ydeevne, pålidelighed og 

komfort

Silver Flex™-pistol

• Til både airless-maling og 

afstribningsmalinger

• Direkte tilslutning til slanger 

med stor diameter

Contractor™-pistol

• Perfekt til maling af store 

områder

• Robust, men behageligt greb

Blå TexSpray™-pistol

• Til airless-spartel, kit og 

beskyttende malinger

• Stor malingskanal og robust 

fjeder til større opgaver og 

mængder

Contractor™ In-line-pistol

• Behagelig arbejdsstilling takket 

være den direkte tilslutning til 

forlængeren

• Perfekt til maling med 

forlængere, malerruller osv.

TexSpray™ In-line-pistol

• Maksimalt flow ved tykkere 

materialer

• Formstøbt polymerhåndtag 

giver et ekstra behageligt greb

Silver Plus™-pistol

• Perfekt til påføring af tykkere 

materialer

• Lav vægt sikrer nem håndtering

DET RIGTIGE TILBEHØR  
TIL ENHVER OPGAVE

Graco har et udvalg af pistoltyper, der giver dig alt, hvad du  
har brug for. De har alle sammen helt unikke egenskaber,  
så du får optimale påføringsresultater og brugervenlighed  
i enhver situation.

• Reduceret “spytning” ved påføring
• Ergonomisk pistolhåndtag
• Enkel sikkerhedslås

• Den letteste og nemmeste 

Airless pistol, der nogensinde 

er lavet

• Sprøjt hele dagen med mindre 

træthed

Contractor™ PC -pistol
Contractor™ PC Compact -pistol



TILBEHØR OG DELE  I   05

DYSER

FORLÆNGERRØR

Du behøver hverken stiger eller stilladser for at sprøjtemale 
høje vægge og lofter. Med det rigtige forlængerrør kan du 
udføre arbejdet på én gang.

• Passer perfekt til alle airless-pistoler
• Dyseholder medfølger som standard
• Vælg mellem flere længder – fra 25 cm til 2 m
• Fås også med CleanShot™-ventil

Den grønne LP-dyse
Lavtryk

FFLP til Fine Finish-

anvendelser, LP til vægge, 

lofter og gulve

Den blå PAA-dyse
Professionelle Airless-formål

Til indendørs og udendørs 

maleropgaver i boliger 

samt erhvervs- eller 

industriopgaver

Den brune HDA-dyse
Heavy Duty- og strukturformål

Til indendørs og udendørs 

maleropgaver og meget 

tunge materialer, herunder 

airless-spartel

Den gule dyse
Vejmarkeringsformål

Til maling af striber 

på parkeringspladser, 

på veje, lagergulve, 

fodgængerfelter og 

sportspladser

WideRAC™-dyse
60 cm sprøjtevifte

Til indendørs og udendørs 

malerarbejde, der kræver 

et højt output

Gracos overlegne RAC X™ SwitchTips™ 
er holdbare sprøjtedyser i høj kvalitet. De er 
specifikt udviklede til at levere en ensartet 
finish i længere tid.

• Maksimer dine resultater, og få en højere kvalitet i arbejdet
• Fås i et stort udvalg af størrelser og til forskellige materialer
• Let genkendelig takket være speciel farvekodning til hvert enkelt formål

SmartTip- 
teknologi
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DET RIGTIGE TILBEHØR  
TIL ENHVER OPGAVE

FILTRE

PUMPER

SLANGER

MATERIALEBEHOLDERE

Filtre sørger for, at snavs og urenheder ikke kommer ind 
i sprøjtesystemet. Vores EasyOut™-filterdesign filtrerer indefra 
og ud, så eventuelle aflejringer aldrig kommer videre.

• Minimer sandsynligheden for tilstopninger i dysen, og 
maksimer kvaliteten af finishen

• Tre filtertyper, der fås i forskellige størrelser: bundfilter 1 , 
pumpefilter 2  og pistolfilter 3

• Altid nem at fjerne ved rengøring og genbrug

Gracos BlueMax™ II-slanger er det sidste nye inden for 
slangeteknologi. De er ikke bare lette at tilslutte; de yder 
også deres bedste hele vejen til pistolen.

Ved slanger, der er længere end 15 m, anbefaler vi, at du 
vælger en større diameter. Det sikrer maksimal pistolydeevne.

• De letteste og mest fleksible slanger på markedet
• Fås i diametre på 3/16", 1/4" og op til 1/2"
• Vælg mellem flere længder – fra 4,5 til 30 m

Hvis din pumpe giver op efter mange timers brug, er din 
maskine reelt sat ud af spillet. Derfor har Graco udviklet et 
bredt udvalg af reservepumper. Så er du i gang med opgaven 
igen på ingen tid.

Pumpen får materiale fra beholderne ved hjælp af 
tyngdekraften. Takket være den store kapacitet kan du 
arbejde i længere intervaller inden genopfyldning.

Brug materialebeholderen med en sækkerulle, hvis du 
anvender materiale, der er pakket ind i plastposer.

• Udskift selv pumpen på mindre end ét minut og uden 
værktøj

• Slut med nedetid: Med en ekstra pumpe ved hånden kan 
du altid hurtigt komme i gang med arbejdet igen

• Pumper fås til alle Graco-anlæg – fra små til store

• Meget anvendelige, når du bruger tykkere materialer 
såsom spartel og spartelmasse

• Praktiske til midlertidig opbevaring eller transport af 
materialer

• Lette at flytte rundt takket være de store, luftfyldte dæk
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RULLER

Hvis det f.eks. blæser meget, så det er umuligt at sprøjtemale, 
kan du påføre maling med JetRoller™ eller rullesystem.  
Den kombinerer rulning og sprøjtemaling i én bevægelse, så 
sprøjtestøv stort set undgås.

• Ergonomisk: Du behøver ikke hele tiden dyppe 
rullen i malingbakken

• Ingen afbrydelser under rulning, så der er ingen 
tørre steder bagefter

• Ensartet fordeling af maling på rullens luv

Rullesystem

• Faste kombinationer med 

længder fra 30 til 180 cm

• Forskellige typer luv – til  

glatte eller ujævne overflader

TSL™

• Blandes med malingen og 

forhindrer den i at tørre ud 

i anlægspumpen

• Giver ikke pletter i det færdige 

resultat (i modsætning til 

andre produkter)
JetRoller™

• Mulighed for forlængelse: 

Rullens længde kan justeres 

i forhold til opgaven

• Passer til alle ruller på 

markedet (18 cm, 25 cm og 

45 cm)

Pump Armor™

• Ufortyndet: smøremiddel 

og frostvæske til langvarig 

opbevaring af pumpen

• Opløst i vand (20 %): daglig 

rengøringsvæske til dit anlæg

VEDLIGEHOLDELSESVÆSKER

God vedligeholdelse forlænger dit anlægs levetid. TSL™ 
og Pump Armor™ er to væsker, du kan bruge til at sikre 
langvarig, korrekt drift af din pumpe og dit anlæg.

CLEANSHOT™

Maling, der “spytter” eller drypper fra sprøjtedysen, kan være 
et problem, når du bruger en forlænger. En nem løsning er at 
montere en CleanShot™-ventil på enden af forlængeren.

• Fjerner spytning og dryp fra dysen
• Kan monteres på alle forlængerrør
• Kan drejes 360°, så du altid påfører vinkelret på 

overfladen



CONTRACTOR™ PC 
CONTRACTOR™ PC COMPACT
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Introducerer den nye standard inden for airless sprøjtepistol-teknologi. 

Du efterspørger maksimal komfort og kontrol—Contractor PC leverer varen. Prøv selv og gør din egen 

erfaring! Contractor PC airless sprøjtepistolen leverer eksklusive Graco innovationer indenfor komfort og 

varighed og giver fuld pålidelighed på hvert eneste projekt – særligt tilpasset de individuelle behov med 

en helt usædvanlig finish, hver gang. Vælg hvilken pistol der ligger bedst i hånden. Vælg din størrelse. 

Sprøjt ethvert job.

Sprøjtekomfort og kontrol 
HELE DAGEN

Gå ind på www.graco.com/contractorPCgun for flere informationer

En af de letteste og mest 
behagelige pistoler, der nogen 
sinde er blevet konstrueret 
 
• Færdiggør dine malerjobs hurtigere med mindre 

træthed 

Giver dig den mest komfortable og letvægtige 

sprøjteoplevelse nogensinde. 

• E-Z Fit Aftrækkerjustering til de individuelle behov 

Nu kan du hurtigt skræddersy din aftrækkerlængde, 

som kan tilpasses enhver håndstørrelse eller arbejdssituation. 

• Banebrydende teknologi gør det muligt for dig at 

sprøjte i længere tid 

Mindsker stilstand med én komponent, der udskiftes på stedet. Delnummer:
19Y350 (kun pistol)

19Y445 (pistol og flexslange)  

Delnummer: 
17Y043 


