
Όταν κάνετε μια εργασία βαφής, δεν θέλετε μόνο άψογο αποτέλεσμα, αλλά θέλετε και να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα 
εύκολα και οικονομικά. Αυτό το φυλλάδιο σας δείχνει πώς μπορείτε να το καταφέρετε με τα κατάλληλα αξεσουάρ και 
εξαρτήματα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αξιοποιήστε πλήρως το σύστημα ψεκασμού με τεχνολογία airless
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Πολύ συχνά, η αγορά των ανταλλακτικών γίνεται ακόμα με βάση την τιμή τους. Ωστόσο, αυτό το μικρό χρηματικό 
ποσό που μπορείτε να εξοικονομήσετε, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους αντίστοιχους κινδύνους.

Πώς να αναγνωρίσετε τα γνήσια εξαρτήματα Graco

Χαραγμένο λογότυπο της Graco

Το λογότυπο της Graco είναι 
χαραγμένο στις περισσότερες μπιέλες, 
τους σωλήνες και τα χιτώνιά μας.

Ολογραφικό αυτοκόλλητο

Στη συσκευασία ενός γνήσιου κιτ 
επισκευής της Graco υπάρχει πάντα 
ένα ολογραφικό αυτοκόλλητο.

Ανθεκτικά και γερά

Τα εξαρτήματα της Graco είναι πιο 
ανθεκτικά και γερά σε σχέση με τα 
αντίστοιχα άλλων κατασκευαστών.

Τρεις λόγοι για τους οποίους πρέπει να επιλέγετε γνήσια εξαρτήματα

1  I  Ασφάλεια
Τα εξαρτήματα της Graco διαθέτουν 
την καλύτερη δυνατή ποιότητα. 
Τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών 
είναι λιγότερο γερά, άρα και λιγότερο 
ασφαλή. Φανταστείτε, για παράδειγμα, 
έναν σωλήνα βαφής που δεν μπορεί να 
αντέξει την πίεση λειτουργίας και σπάει.

2  I  Εγγύηση
Οι όροι της εγγύησης ισχύουν μόνο 
εφόσον χρησιμοποιούνται γνήσια 
εξαρτήματα. Η εγγύηση της Graco δεν 
καλύπτει ελαττώματα ή ζημιές που 
προκαλούνται από εξαρτήματα που δεν 
είναι κατασκευασμένα από τη Graco.

3  I  Χρόνος και χρήμα
Μπορείτε να επιτύχετει κορυφαία απόδοση 
με αξιοπιστία και να αποφύγετε διακοπές 
λειτουργίας, χρησιμοποιώντας γνήσια 
εξαρτήματα. Τα φθηνότερα εξαρτήματα θα 
σας κοστίσουν τελικά περισσότερο χρόνο 
και χρήμα: επιπλέον έξοδα επισκευής, 
επιπλέον ώρες εργασίας κ.λπ.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ GRACO
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Θέλετε να βάψετε ένα ψηλό ταβάνι; 
Αυτά τα αξεσουάρ κάνουν τη διαφορά

Μπεκ ψεκασμού

Προέκταση μπεκ

Σωλήνας βαφής

Με το κατάλληλο μπεκ ψεκασμού, θα κάνετε οικονομία 
στο χρώμα και θα μειώσετε τον χρόνο εργασίας.

Οι προεκτάσεις μπεκ εξαλείφουν την ταλαιπωρία της 
εργασίας σε σκάλες ή/και σε σκαλωσιά.

Με έναν μακρύ σωλήνα βαφής, μπορείτε να αφήσετε 
το μηχάνημα στο ίδιο σημείο ενώ εργάζεστε.

Τα αξεσουάρ είναι απαραίτητο στοιχείο για τον εξοπλισμό κάθε επαγγελματία ελαιοχρωματιστή.  
Όλα τα μηχανήματα της Graco είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι αποτελεσματικά, ενώ διατίθενται και  
τα κατάλληλα αξεσουάρ για να ολοκληρώσουν το πακέτο.

Δύο λόγοι για τους οποίους τα αξεσουάρ είναι τόσο σημαντικά

Από την εφαρμογή μιας λεπτής στρώσης έως το βάψιμο 
ψηλών τοίχων, όλα μπορούν να γίνουν αποτελεσματικά μόνο 
με ένα εργαλείο αν χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα αξεσουάρ. 
Έτσι, μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών 
μόνο με ένα πιστόλι.

Τα αξεσουάρ μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ κέρδους 
και ζημίας σε μια εργασία. Προσαρμόζοντας κατάλληλα τη 
μονάδα σας ανά περίπτωση, μπορείτε να εξασφαλίσετε άψογα 
αποτελέσματα και κυρίως, πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1  I  Μία μονάδα, πολλαπλές εφαρμογές 2  I   Δουλεύετε πιο γρήγορα και  
πιο αποδοτικά
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Από πιστόλια ψεκασμού και μπεκ μέχρι προεκτάσεις και σωλήνες, δοχεία υλικών και ρολά με σακούλα,  
τα αξεσουάρ σας βοηθούν να προσαρμόσετε τη μονάδα σας στην εκάστοτε εργασία.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AIRLESS

Πιστόλι FTx™

• Για το τελικό φινίρισμα
• Απόδοση, αξιοπιστία και άνεση

Πιστόλι Silver Flex™

• Για βαφή airless και για εφαρμογές 
διαγράμμισης

• Άμεση σύνδεση για σωλήνες μεγάλης 
διαμέτρου

Πιστόλι Contractor™

• Ιδανικό για το βάψιμο μεγάλων 
επιφανειών

• Σταθερό, αλλά άνετο κράτημα

Μπλε πιστόλι TexSpray™

• Για σοβάτισμα τεχονολογίας airless, 
στόκο και προστατευτική επίστρωση

• Μεγάλη δίοδος υγρού και γερό 
ελατήριο για μεγαλύτερο όγκο 
εργασίας

Πιστόλι Contractor™ in-line

• Άνετη θέση εργασίας χάρη στην άμεση 
σύνδεση με την προέκταση

• Ιδανικό για βάψιμο με προεκτάσεις, 
ρολά βαφής κ.λπ.

Πιστόλι TexSpray™ in-line

• Μέγιστη ροή με υλικά μεγαλύτερης 
πυκνότητας

• Χυτή λαβή από πολυμερές για 
εξαιρετικά άνετο κράτημα

Πιστόλι Silver Plus™

• Τέλειο για ψεκασμό υλικών 
μεγαλύτερης πυκνότητας

• Ελαφρύ για εύκολο χειρισμό

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Η Graco διαθέτει μια σειρά από διάφορους τύπους πιστολιών για να 
καλύψει κάθε σας ανάγκη. Όλα διαθέτουν μοναδικά χαρακτηριστικά 
για να σας εξασφαλίσουν άψογο ψεκασμό και ευκολία χρήσης σε 
κάθε περίσταση.

• Λιγότερο στάξιμο χρώματος όταν ψεκάζετε
• Εργονομική λαβή πιστολιού
• Απλό κλείδωμα ασφαλείας

• Το πιο ελαφρύ και εύχρηστο πιστόλι 
χωρίς αέρα που κατασκευάστηκε ποτέ

• Για ψεκασμό όλη την ημέρα χωρίς 
κούραση

Πιστόλι Contractor™ PC  
Πιστόλι Contractor™ PC Compact
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ΜΠΕΚ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΜΠΕΚ

Δεν χρειάζονται σκάλες και σκαλωσιές για να βάψετε ψηλούς 
τοίχους και οροφές. Με το κατάλληλο μήκος προέκτασης μπεκ, 
μπορείτε να ολοκληρώσετε την εργασία σας απευθείας.

• Προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε πιστόλι airless
• Διατίθεται με βάση μπεκ στον στάνταρ εξοπλισμό
• Επιλογή μεταξύ διάφορων μηκών από 25 cm έως 2 m
• Διατίθεται και με βαλβίδα CleanShot™

Το πράσινο μπεκ LP
Χαμηλή πίεση

FFLP για εφαρμογές τελικού 
φινιρίσματος, LP για τοίχους, 
οροφές και δάπεδα

Το μπλε μπεκ PAA
Επαγγελματικές εφαρμογές βαφής χωρίς  
αέρα

Για εργασίες βαψίματος σε 
οικιακούς εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, καθώς 
και σε επαγγελματικούς ή 
βιομηχανικούς χώρους

Το καφέ μπεκ HDA
Εφαρμογές βαρέως τύπου και τραχιού  
φινιρίσματος

Για εργασίες βαψίματος σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, καθώς και σε πολύ 
βαριά υλικά, π.χ. σοβάτισμα 
airless

Το κίτρινο μπεκ
Εφαρμογές οδικών διαγραμμίσεων

Για διαγραμμίσεις σε χώρους 
στάθμευσης, σε δρόμους, δάπεδα 
αποθηκών, διασταυρώσεις και 
αθλητικά γήπεδα

Μπεκ WideRAC™
βεντάλια ψεκασμού 60 cm

Για εργασίες βαψίματος σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους που απαιτούν υψηλή 
απόδοση

Τα κορυφαία SwitchTips™ RAC X™ της Graco είναι 
ανθεκτικά μπεκ ψεκασμού υψηλής ποιότητας. 
Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να παράγουν 
πάντοτε ένα σταθερό μοτίβο ψεκασμού.

• Μεγιστοποιήστε τα αποτελέσματά σας και βελτιώστε την ποιότητα της εργασίας σας
• Διατίθενται σε πολλά μεγέθη και για διαφορετικά υλικά
• Εύκολα αναγνωρίσιμα χάρη στην ειδική κωδικοποίηση χρωμάτων για κάθε 

εφαρμογή

Τεχνολογία  
SmartTip
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ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΦΙΛΤΡΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΧΟΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα φίλτρα κρατούν τις ακαθαρσίες και τους ρύπους εκτός του 
συστήματος ψεκασμού. Ο σχεδιασμός του φίλτρου EasyOut™ 
φιλτράρει τη βαφή από μέσα προς τα έξω, παγιδεύοντας 
αποτελεσματικά τυχόν υπολείμματα.

• Ελαχιστοποιήστε την πιθανότητα φραγής του μπεκ και 
μεγιστοποιήστε την ποιότητα του φινιρίσματος

• Τρεις τύποι φίλτρων, διαθέσιμοι σε διαφορετικά μεγέθη: 
φίλτρο εισόδου 1 , φίλτρο αντλίας 2  και φίλτρο πιστολιού 3

• Πολύ εύκολη αφαίρεση, για καθαρισμό και 
επαναχρησιμοποίηση

Οι σωλήνες BlueMax™ II της Graco αποτελούν την τελευταία λέξη 
στην τεχνολογία των σωλήνων. Όχι μόνο συνδέονται εύκολα, αλλά 
και διατηρούν το μέγιστο επίπεδο απόδοσης μέχρι και το πιστόλι.

Για σωλήνες μακρύτερους από 15 m, προτείνουμε να επιλέξετε 
μεγαλύτερη διάμετρο. Έτσι, θα εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση στο 
πιστόλι.

• Οι ελαφρύτεροι και πιο εύκαμπτοι σωλήνες στην αγορά
• Διαθέσιμοι σε διαμέτρους των 3/16", 1/4" και έως και 1/2"
• Επιλογή μεταξύ διάφορων μηκών από 4,5 έως 30 m

Εάν η αντλία σας εξαντλείται μετά από πολλές ώρες χρήσης, το 
μηχάνημά σας βγαίνει ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Για τον λόγο 
αυτό, η Graco σχεδίασε ένα ευρύ φάσμα ανταλλακτικών αντλιών. 
Θα αρχίσετε να βάφετε και πάλι στη στιγμη.

Οι χοάνες τροφοδοτούν την αντλία χρησιμοποιώντας τη βαρύτητα. 
Χάρη στη μεγάλη τους χωρητικότητα, μπορείτε να εργάζεστε για 
περισσότερο χρόνο, χωρίς να απαιτείται επαναπλήρωση.

Χρησιμοποιήστε χοάνη υλικών με ρολό σακούλας αν χρησιμοποιείτε 
υλικά συσκευασμένα σε πλαστικές σακούλες.

• Αντικαταστήστε μόνοι σας την αντλία σε λιγότερο από ένα 
λεπτό χωρίς εργαλεία

• Ποτέ ξανά χαμένος χρόνος εργασίας: με μια εφεδρική 
αντλία στο χέρι μπορείτε πάντα να επιστρέφετε αμέσως στη 
δουλειά

• Αντλίες διαθέσιμες για όλα τα πιστόλια της Graco, μικρά και 
μεγάλα

• Πολύ χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε υλικά μεγάλης 
πυκνότητας, όπως στόκο και υλικά πλήρωσης

• Χρήσιμη για ενδιάμεση αποθήκευση ή μεταφορά υλικών
• Εύκολη μετακίνηση χάρη στα μεγάλα ελαστικά πεπιεσμένου 

αέρα
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ΡΟΛΑ

Εάν λόγω διάφορων περιστάσεων, π.χ. λόγω δυνατών ανέμων, 
το ψέκασμα είναι αδύνατο, μπορείτε να εφαρμόσετε τη βαφή 
χρησιμοποιώντας ρολό ισχύος ή JetRoller™. Συνδυάζουν 
ρολάρισμα και ψέκασμα σε μία κίνηση, χωρίς απώλεια ψεκασμού.

• Εργονομικό: δεν χρειάζεται να βουτάτε το ρολό στον 
δίσκο βαφής κάθε φορά

• Καμία διακοπή κατά τη χρήση, άρα και καθόλου 
στεγνά μπαλώματα μετά τη βαφή

• Ομοιόμορφη κατανομή χρώματος κατά μήκος του 
πέλους του ρολού

Ρολά ισχύος

• Άκαμπτοι και τηλεσκοπικοί 
συνδυασμοί, μήκους από 30 έως 
180 cm

• Διατίθενται διάφορα πέλη, για λείες 
ή ανώμαλες επιφάνειες

TSL™

• Αναμειγνύεται με την μπογιά και την 
εμποδίζει να στεγνώσει μέσα στην 
αντλία της μονάδας σας

• Δεν αφήνει σημάδια στο φιρνίρισμα 
(σε αντίθεση με άλλα προϊόντα)JetRoller™

• Με δυνατότητα επέκτασης: το μήκος 
του ρολού μπορεί να προσαρμοστεί 
ανάλογα με την εργασία

• Κατάλληλο για όλα τα ρολά της 
αγοράς (18 cm, 25 cm και 45 cm)

Pump Armor™

• Αδιάλυτο: λιπαντικό και αντιψυκτικό 
για μακρά αποθήκευση της αντλίας

• Αραιωμένο σε νερό (20%): υγρό 
καθημερινού καθαρισμού για τη 
μονάδα σας

ΥΓΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η καλή συντήρηση επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. 
Τα TSL™ και Pump Armor™ είναι δύο υγρά που μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε για να εξασφαλίσετε τη μεγάλη διάρκεια και την 
καλή λειτουργία της αντλίας και του μηχανήματος.

CLEANSHOT™

Ένα πιθανό πρόβλημα όταν χρησιμοποιείτε επέκταση είναι η 
εκτόξευση σταγονιδίων ή το στάξιμο από το μπεκ ψεκασμού. 
Μια εύκολη λύση είναι να τοποθετήσετε μια βαλβίδα CleanShot™ 
στην άκρη της επέκτασης.

• Σταματά την εκτόξευση σταγινιδίων και το στάξιμο από 
το μπεκ

• Είναι κατάλληλη για κάθε προέκταση μπεκ
• Περιστρέφεται 360° ώστε να ψεκάζετε πάντα σε κατακόρυφη 

θέση προς την επιφάνεια
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Παρουσιάζουμε το νέο πρότυπο στην τεχνολογία πιστολιού βαφής χωρίς αέρα.  
Ζητάτε τη μέγιστη άνεση και έλεγχο—το Contractor PC και το Contractor PC Compact ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
σας.  Δοκιμάστε το! Το Contractor PC και το Contractor PC Compact είναι πιστόλια βαφής χωρίς αέρα με αποκλειστικές 
καινοτομίες της Graco όσον αφορά την άνεση και την ανθεκτικότητα, το οποίο θα σας γίνει απαραίτητο για κάθε εργασία - 
προσαρμοζόμενη σκανδάλη, εξαιρετικό φινίρισμα κάθε φορά που ψεκάζετε. Επιλέξτε ποιο πιστόλι εφαρμόζει καλύτερα στο 
χέρι σας. Επιλέξτε το μέγεθος που σας ταιριάζει. Για οποιαδήποτε εργασία ψεκασμού.

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ Άνεση & Έλεγχος

Για περισσότερε πληροφορίες, επισκεφτείτε: www.graco.com/contractorPCgun

Αριθμός εξαρτήματος:
19Y350 (πιστόλι μόνο)

19Y445 (πιστόλι και εύκαμπτος 
σωλήνας)

Από τα πιο Ελαφριά, πιο Άνετα 
Πιστόλια Ψεκασμού που 
Κατασκευάστηκαν Ποτέ 
• Ολοκληρώστε την εργασία σας γρηγορότερα με 

λιγότερη κούραση 
Προσφέρει την πιο άνετη και πιο ελαφριά εμπειρία ψεκασμού που 
έχετε δοκιμάσει ποτέ. 

• Εύκολη προσαρμογή της σκανδάλης στο 
επιθυμητό μέγεθος 
Τώρα μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα το μήκος της σκανδάλης

 ώστε να ταιριάζει σε οποιοδήποτε μέγεθος χεριού ή κατάσταση.

• αινοτόμος τεχνολογία για ψεκασμό χωρίς 
διακοπή

 Μειώστε τον χρόνο εκτός λειτουργίας με τη δυνατότητα επί τόπου 
ανακατασκευής του πιστολιού με 1 εξάρτημα.

Αριθμός εξαρτήματος:
17Y043 


