
Kun maalaat, et halua vain täydellistä tulosta, haluat myös saavuttaa tämän tuloksen 
tehokkaasti ja helposti. Tässä esitteessä osoitetaan, kuinka oikeat varusteet ja osat voivat 
auttaa saavuttamaan tämän.

VARUSTEET JA OSAT
Ota korkeapaineruiskulaitteistasi kaikki irti
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Vaihto-osat ostetaan yhä liian usein hinnan perusteella. Pieni rahamäärä, jonka näin säästät,  
on kuitenkin täysin ristiriidassa tähän liittyviin riskeihin.

Kuinka tunnistaa aidot Graco-osat

Kaiverrettu Graco-logo

Graco-logo on kaiverrettu 
suurimpaan osaan männänvarsia, 
letkuja ja sylintereitä.

Holografinen tarra

Aidon Graco-korjaussarjan 
pakkauksesta löydät aina 
holografisen tarran.

Vahva ja kestävä

Graco-osat ovat kestävämpiä ja 
tuntuvat vahvemmilta kuin muiden 
valmistajien.

Kolme syytä, miksi sinun pitäisi valita aidot osat

1  I  Turvallisuus
Graco-osat ovat parasta mahdollista 
laatua. Muiden valmistajien 
valmistamat osat ovat heikompia ja 
siksi vähemmän turvallisia. Kuvittele 
esimerkiksi maaliletkua, joka ei kestä 
kunnolla käyttöpainetta ja halkeamia.

2  I  Takuu
Takuuehdot pysyvät voimassa vain, jos 
aitoja osia käytetään. Gracon takuu ei 
kata sellaisten osien vikoja tai vaurioita, 
jotka eivät ole Gracon valmistamia.

3  I  Aika ja raha
Voit saavuttaa luotettavan huipputehon 
ja välttää käyttökatkoksia ainoastaan 
aitojen osien avulla. Halvemmat 
osat vievät lopulta enemmän 
aikaasi ja rahaasi: ylimääräiset 
korjauskustannukset, ylimääräiset 
työvoimatunnit, jne.

AITOJEN GRACO-OSIEN EDUT
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Maalaatko korkeaa kattoa? 
Nämä varusteet tekevät työstä 
erilaisen

Ruiskutussuutin

Suuttimen jatke

Maaliletku

Valitsemalla oikean ruiskutussuuttimen kulutat 
vähemmän maalia ja työskentelet nopeammin.

Suuttimen jatkeilla tikapuiden ja/tai rakennustelineiden 
kanssa sähläilystä tulee tarpeetonta.

Kun käytät erittäin pitkää maaliletkua, voit jättää 
ruiskutuslaitteen samaan paikkaan maalaustöiden 
ajaksi.

Varusteet ovat kaikkien ammattimaalarien työkalujen ratkaiseva osa. Kaikki Graco-koneet on 
suunniteltu tehokkaiksi ja voit täydentää pakettia valitsemalla oikeat varusteet.

Kaksi syytä, minkä vuoksi varusteet ovat niin tärkeitä

Oikeiden varusteiden avulla voit tehdä yhdellä yksiköllä 
tehokkaasti kaiken ohuen maalikerroksen maalaamisesta 
korkeiden seinien maalaamiseen. Voit tehdä yhdellä 
ruiskulla monia erilaisia töitä.

Varusteet voivat merkitä eroa työn tuoton tai tappion välillä. 
Kun muokkaat laitteen tilanteeseen sopivaksi, voit olla 
varma siitä, että saavutat loistavat tulokset ja ennen kaikkea 
työ sujuu paljon nopeammin.

OIKEIDEN VARUSTEIDEN 
HANKKIMISEN TÄRKEYS

1  I  Yksi laite, useita sovelluksia 2  I   Työskentele mukavammin  
ja tehokkaammin
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Varusteet ruiskupistooleista, suuttimista, jatkeista ja letkuista materiaalisäiliöihin ja paineteloihin 
auttavat mukauttamaan laitteesi kuhunkin työtilanteeseen sopivaksi.

KORKEAPAINERUISKUPISTOOLIT

FTx™-pistooli

• Tarkkuutta vaativiin 

viimeistelytöihin

• Suorituskyky, luotettavuus ja 

mukavuus

Silver Flex™-pistooli

• Korkeapainemaalaus- ja 

tiemerkintäsovelluksiin

• Suora liitäntä 

suurihalkaisijaisiin letkuihin

Contractor™-pistooli

• Ihanteellinen suurten pintojen 

maalaamiseen

• Vahva, mutta miellyttävä ote

Blue TexSpray™-pistooli

• Korkeapainetasoitteille, kitille ja 

suojapinnoitteille

• Suuri nestekanava ja 

vahva jousi suurille töille ja 

volyymeille

Contractor™-tulojohtopistooli

• Miellyttävä työasento suoran 

liitoksen ansiosta jatkeeseen

• Ihanteellinen jatkeilla, 

maalausteloilla, jne. 

maalaamiseen

TexSpray™-tulojohtopistooli

• Maksimivirtaus paksumpien 

materiaalien kanssa

• Valettu polymeerikahva tuottaa 

erittäin miellyttävän otteen

Silver Plus™-pistooli

• Täydellinen paksumpien 

materiaalien ruiskutukseen

• Alhainen paino helpottaa 

käsittelyä

OIKEA VARUSTE JOKAISEEN 
TILANTEESEEN

Gracolla on valikoima pistoolityyppejä, joilla täytät kaikki 
tarpeesi. Niissä on kaikissa ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka 
varmistavat optimaaliset ruiskutustulokset ja helpon käytön 
kaikissa tilanteissa.

• Vähemmän maalin roiskumista ruiskutettaessa
• Ergonominen pistoolin kahva
• Yksinkertainen turvalukko

• Kevein ja helppokäyttöisin 

koskaan tehty ilmaton pistooli

• Voit ruiskuttaa koko päivän 

väsymättä

Contractor™ PC-pistooli
Contractor™ PC Compact-pistooli
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VIHJEITÄ

SUUTTIMEN JATKEET

Korkeiden seinien tai kattojen maalaukseen ei tarvita tikapuita 
tai rakennustelineitä. Kun käytössäsi on sopivan pituinen 
suuttimen jatke, voit tehdä työn kerralla.

• Sopii helposti mihin tahansa korkeapainepistooliin
• Toimitetaan suuttimen pidikkeen kanssa vakiona
• Vaihtoehtona useita pituuksia 25 cm:stä 2 m:iin
• Saatavilla myös CleanShot™-venttiilin kanssa

Vihreä LP-suutin
Matala paine

FFLP tarkkaa viimeistelyä 

vaativiin sovelluksiin, LP 

seinille, katoille ja lattioille

Sininen PAA-suutin
Korkeapainesovellukset 
ammattikäyttöön

Sisä- ja ulkoasuintilojen 

maalaustöihin ja 

kaupallisia tai teollisia töitä 

varten

Ruskea HDA-suutin
Raskaat ja kuviosovellukset

Sisä- ja ulkoasuintilojen 

maalaustöihin ja erittäin 

raskaille materiaaleille, 

mukaan lukien 

korkeapainemenetelmän 

tasoitteet

Keltainen suutin
Tiemerkintäsovellukset

Pysäköintialueiden, 

teiden ja varastojen 

lattioiden, suojateiden ja 

urheilukenttien merkintä

WideRac™-suutin
60 cm ruiskutuuletin

Sisä- ja ulkoasuintilojen 

maalaustöihin, joissa 

vaaditaan suurta tehoa

Gracon ylivoimaiset RAC X™ SwitchTips™ 
-suuttimet ovat korkealaatuisia, kestäviä 
ruiskutussuuttimia. Ne on erityisesti 
suunniteltu tuottamaan yhteneväinen 
ruiskutuskuvio ajan mittaan.

• Maksimoi tuloksesi ja paranna työsi laatua
• Saatavilla useina eri kokoina ja eri materiaaleille
• Helposti tunnistettavia erityisen värikoodauksen ansiosta kullekin 

käyttökohteelle

SmartTip- 
tekniikka
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OIKEA VARUSTE JOKAISEEN 
TILANTEESEEN

SUODATTIMET

PUMPUT

LETKUT

MATERIAALISÄILIÖT

Suodattimet estävät lian pääsyn ruiskutusjärjestelmään. 
EasyOut™-suodatinrakenne suodattaa maalin sisältä ulospäin 
ja lukitsee kaikki jäämät.

• Ne minimoivat mahdolliset suutinten tukokset ja 
optimoivat viimeistelyjäljen

• Kolme suodatintyyppiä, saatavilla eri kokoisena: tulosihti 
1 , pumpun suodatin 2  ja pistoolin suodatin 3

• Erittäin helppo irrottaa, puhdistaa ja käyttää uudelleen

BlueMax™ II-letkut ovat letkutekniikan uusinta uutta.  
Sen lisäksi, että nämä letkut on helppo liittää, ne säilyttävät 
parhaan suorituskyvyn koko matkan pistooliin.

Jos letku on pidempi kuin 15 m, on suositeltavaa käyttää 
suurempaa halkaisijaa. Tämä varmistaa maksimaalisen 
pistoolin tehon.

• Yksi markkinoiden kevyimmistä ja joustavimmista 
letkuista

• Saatavilla halkaisijoissa 3/16", 1/4" ja aina 1/2" asti
• Valinta useista pituuksista 4,5 m:stä 30 m:iin

Jos pumppu rikkoutuu usean käyttötunnin jälkeen,  
koneesi on käytännössä käyttökelvoton. Tämän vuoksi  
Graco on kehittänyt laajan valikoiman vaihtopumppuja.  
Pääset maalaamaan jälleen nopeasti.

Materiaalisäiliöt syöttävät pumppuun maalia painovoiman 
avulla. Suuri kapasiteetti mahdollistaa pidemmät 
työskentelyajat ennen materiaalin lisäämistä.

Jos käytät muovipusseihin pakattua materiaalia,  
käytä materiaalisäiliötä painetelan kanssa.

• Vaihda pumppu itse alle minuutissa, ilman työkaluja
• Ei käyttökatkoksia: kun varapumppu on saatavilla,  

voit aina päästä heti takaisin töihin
• Pumppuja on saatavilla kaikille Graco-ruiskuille,  

pienistä suuriin

• Erittäin hyödyllinen, kun käytetään paksuja materiaaleja, 
kuten tasoitteita ja täytteitä

• Hyödyllinen välivarastoa tai materiaalin kuljetusta varten
• Suuret paineilmarenkaat tekevät siirtämisestä helppoa
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TELAT

Jos olosuhteet, kuten tuuliset olosuhteet, tekevät ruiskutuksesta 
mahdotonta, voit levittää maalin moottorikäyttöisellä telalla 
tai JetRoller™-telalla. Niissä yhdistyvät telalla maalaaminen ja 
ruiskutus yhdessä toiminnossa, mikä estää yliruiskuttamisen 
käytännössä kokonaan.

• Ergonominen: sinun ei tarvitse joka kerta pysähtyä 
ja kumartua ottamaan lisää maalia

• Ei keskeytyksiä telalla maalaamisen aikana,  
ei jälkikäteen näkyviä kuivia kohtia

• Yhtenäinen maalin levitys telan uran päälle

Moottorilla toimivat telat

• Sekä jäykkinä että 

teleskooppisina yhdistelminä, 

pituus 30-180 cm

• Erilaisia uria saatavilla 

sekä tasaisille että karkeille 

pinnoille

TSL™

• Sekoittuu maalin kanssa ja 

ehkäisee sitä kuivumasta 

laitteesi pumpussa

• Ei aiheuta läikkiä 

viimeistelyssä (kuten muut 

tuotteet)
JetRoller™

• Jatkettava: telan pituutta 

voidaan säätää työn 

perusteella

• Soveltuu kaikille teloille 

markkinoilla (18, 25 ja 45 cm)

Pump Armor™

• Laimentamaton: voiteluaine 

ja jäätymistä estävä aine 

pitkäaikaista pumpun 

säilytystä varten

• Vedellä laimennettuna  

(20 %): laitteesi päivittäiseen 

puhdistukseen

HUOLTONESTEET

Hyvä ylläpito jatkaa laitteesi käyttöikää. TSL™ ja Pump 
Armor™ ovat kaksi nestettä, joita voit käyttää varmistaaksesi 
pumpun ja laitteen asianmukaisen pitkäaikaisen toiminnan.

CLEANSHOT™

Mahdollinen ongelma, kun jatketta käytettäessä maali 
roiskuu tai tippuu ruiskutussuuttimesta. Helppo ratkaisu on 
kiinnittää CleanShot™-venttiili jatko-osan päähän.

• Eliminoi roiskumisen ja tippumisen suuttimesta
• Voidaan kiinnittää kaikkiin suuttimen jatkeisiin
• Voidaan pyörittää 360°, niin että ruiskutat aina 

kohtisuorassa pintaa kohti



CONTRACTOR™ PC 
CONTRACTOR™ PC COMPACT

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • 3630 Maasmechelen, Belgium  
Puh.: +32 89 770 700 • Faksi: +32 89 770 777 • www.graco.com
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Graco on ISO 9001 -sertifioitu yritys.

Esittelemme uuden ilmattoman ruiskupistoolin tekniikkastandardin. 

Contractor PC ja Compactor PC Compact täyttävät toiveesi mahdollisimman suuresta mukavuudesta ja 

hallittavuudesta.  Koe se itse! 

Contractor PC- ja Contractor PC Compact- ilmattomassa ruiskutuspistoolissa on vain Gracon tuotteissa 

löydettäviä, mukavuutta ja kestävyyttä parantavia keksintöjä, joihin voit luottaa kaikissa töissäsi – 

yksilöllinen muokattavuus ja erinomainen viimeistely aina taattu. Valitse käteesi parhaiten sopiva 

pistooli. Valitse kokosi. Ruiskuta – sopii työhön kuin työhön.

Yksi kaikkien aikojen 
kevyimmistä ja 
mukavimmista pistooleista 

• Saat työn valmiiksi nopeammin ja  

vähemmän väsyen 

Ruiskussa on kaikkein aikojen mukavin ja kevein ruisku.

• Käyttäjän tarpeen mukainen E-Z Fit-liipaisimen 

säätö  

Voit nyt nopeasti säätää liipaisimen pituuden

 kaikenkokoisille käsille ja kaikkiin tilanteisiin sopivaksi. 

• Edistyksellisen tekniikan ansiosta voit  

ruiskuttaa koko päivän

 Voit vähentää seisokkiaikaa 1-osaisen, työn mukaan 

mukautuvan pistoolin ansiosta. 

Ruiskuta mukavasti ja hallitusti
KOKO PÄIVÄ

Lisätietoja löydät osoitteesta www.graco.com/contractorPCgun 

19Y445 (pistooli ja 
liitosletku) 

Osanumero: 19Y350 
(vain pistooli)


