
Kai dažote, jums svarbus ne tik galutinis rezultatas; šį rezultatą jūs taip pat norite pasiekti 
efektyviai ir lengvai. Šioje brošiūroje rasite patarimų, kokie priedai ir dalys jums gali padėti  
tai padaryti.

PRIEDAI IR DALYS
Gaukite maksimalią naudą naudodamiesi savo beore purškimo įranga
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Atsarginės dalys dar pernelyg dažnai įsigijamos pagal kainą. Vis dėlto, tokiu būdu sutaupę 
nereikšmingą pinigų sumą, jų galite prarasti gerokai daugiau.

Kaip atpažinti originalias Gracoalis

Išgraviruotas Gracoogotipas

Ant daugumos mūsų pompų 
stūmoklių, vamzdelių ir cilindrų 
išgraviruotas Graco logotipas.

Holografinis lipdukas

Ant originalios Graco remonto 
rinkinio pakuotės visada rasite 
holografinį lipduką.

Tvirtos ir patvarios

Graco dalys yra tvirtesnės ir 
patvaresnės už analogiškas kitų 
gamintojų dalis.

Trys priežastys, kodėl turėtumėte rinktis originalias dalis

1  I  Saugumas
Graco dalys yra aukščiausios 
įmanomos kokybės. Kitų gamintojų 
gaminamos dalys yra ne tokios 
tvirtos, todėl jos mažiau saugios. 
Įsivaizduokite, pavyzdžiui, dažų 
padavimo žarną, kuri sutrūksta, nes 
negali atlaikyti darbinio slėgio.

2  I  Garantija
Garantinės sąlygos galioja tik tuo 
atveju, jei naudojamos originalios 
dalys. Graco garantija netaikoma dalių 
sukeltiems pažeidimams ar žalai, jei 
šios dalys nėra originalios Graco dalys.

3  I  Laikas ir pinigai
Tik naudodami originalias dalis galite 
pasiekti geriausius darbo rezultatus 
ir išvengti prastovų. Pigesnės dalys 
galiausiai jums kainuos daugiau laiko ir 
pinigų: papildomos remonto išlaidos, 
papildomos darbo valandos ir pan.

ORIGINALIŲ GRACO DALIŲ 
NAUDA
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Dažote aukštas lubas?  
Šie priedai jums tikrai pagelbės

Dažymo galvutė

Ilgintuvas

Dažų žarna

Pasirinkę tinkamą dažymo galvutę, sutaupysite 
dažų ir sutrumpinsite darbo laiką.

Naudodami ilgintuvą išvengsite varginančio darbo 
su kopėčiomis ar pakylomis.

Prijungę pailgintą dažų žarną, dažymo sistemą darbo 
metu galite palikti toje pačioje vietoje ir neperkėlinėti.

Priedai yra svarbiausia bet kokio profesionalaus dažytojo arsenalo dalis. Visi Graco įrenginiai 
sukurti efektyviai dirbti, o tinkami priedai užbaigia viso komplekto formavimą.

Dvi priežastys, kodėl priedai yra tokie svarbūs

Nuo padengimo plonu sluoksniu iki aukštų sienų dažymo 
– viską galima efektyviai atlikti vienu įrenginiu, naudojant 
tinkamus priedus. Taip su viena dažymo sistema galima 
atlikti įvairiausius darbus.

Priedai gali nulemti, ar dirbsite pelningai, ar nuostolingai. 
Tinkamai pritaikę savo įrenginį konkrečiam darbui, tiksliai ir 
gerokai greičiau nudažysite.

KODĖL SVARBU PASIRINKTI 
TINKAMUS PRIEDUS

1  I   Vienas įrenginys –  
plati pritaikymo sritis

2  I   Darbą atliksite greičiau  
ir efektyviau
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Nuo purkštuvų ir jų galvučių iki ilgintuvų ir žarnų, medžiagų bunkerių ir ritininių maišelių 
spaustuvų – visi šie priedai padeda pritaikyti jūsų įrenginį konkrečiam darbui.

BEORIAI PURKŠTUVAI

FTx™ purkštuvas

•	 Apdailos	darbams

•	 Efektyvumas,	patikimumas	ir	

komfortas

Silver Flex™ purkštuvas

•	 Dažymui	beoriu	būdu	ir	

ženklinimo	juostų	dažymui

•	 Galima	tiesiogiai	prijungti	

didelio	skersmens	žarnas

Contractor™ purkštuvas

•	 Didelių	plotų	dažymui

•	 Tvirta	tačiau	patogi	rankena

Blue TexSpray™ purkštuvas

•	 Glaisto,	mastikos	ir	apsauginių	

dangų	purškimui	beoriu	būdu

•	 Plati	anga	skysčiams	ir	tvirta	

spyruoklė	didesniems	darbams	

ir	apimtims

Contractor™ linijinis 
purkštuvas

•	 Patogi	darbo	padėtis	dėl	

tiesioginio	prijungimo	prie	

ilgintuvo

•	 Puikiai	tinka	dažyti	prijungus	

ilgintuvus,	dažymo	volelius	ir	pan.

TexSpray™ linijinis 
purkštuvas

•	 Maksimalus	našumas	

naudojant	klampias	medžiagas

•	 Ypač	patogi	rankena	iš	lieto	

polimero

Silver Plus™ purkštuvas

•	 Puikiai	tinka	klampioms	

medžiagoms	purkšti

•	 Patogu	naudoti,	nes	mažas	

svoris

TINKAMAS PRIEDAS 
KIEKVIENAM DARBUI

Graco siūlo įvairius jūsų poreikius atitinkančius purkštuvų 
tipus. Jie pasižymi unikaliomis savybėmis, lengvai naudojami ir 
užtikrina puikią dažymo kokybę.

• Sumažintas dažų taškymas purškimo metu
• Ergonomiška purkštuvo rankena
• Paprastas apsauginis užraktas

•	 Lengviausias	kada	nors	

sukurtas	beoris	purkštuvas

•	 Mažesnis	nuovargis	net	ir	

purškiant	visą	dieną

Contractor™ PC purkštuvas
Contractor™ PC Compact purkštuvas
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DAŽYMO GALVUTĖS

GALVUČIŲ ILGINTUVAI

Nereikia kopėčių ir pastolių purškiant dažus ant aukštų sienų 
ar lubų. Pasirinkę tinkamo ilgio galvutės ilgintuvą visą darbą 
atliksite akimirksniu.

• Lengvai prisitvirtina prie bet kokio beorio purkštuvo
• Galvutės laikiklis standartinėje komplektacijoje
• Galima pasirinkti norimą ilgį nuo 25 cm iki 2 m
• Gaminamas ir modelis su CleanShot™ vožtuvu

Žalioji LP galvutė
Žemo slėgio

FFLP	apdailai,	LP	sienoms,	

luboms	ir	grindims

Mėlynoji PAA galvutė
Profesionali beorio dažymo įranga

Gyvenamosios,	komercinės	

ar	pramoninės	paskirties	

patalpų	dažymui	tiek	

vidaus,	tiek	išorės	darbams

Rudoji HDA galvutė
Didelio našumo įranga ir tirštų dangų  
išpurškimas

Dažymui	vidaus	ar	išorės	

darbams	ir	klampioms	

medžiagoms,	įskaitant	

glaisto	purškimą	beoriu	

būdu

Geltonoji galvutė
Kelių ženklinimo darbai

Ženklinti	stovėjimo	

aikšteles,	kelius,	sandėlių	

grindis,	sankryžas	ir	sporto	

aikštynus

WideRAC™ galvutė
60 cm pločio purškimo fakelas

Didelio	našumo	dažymo	

darbams	viduje	ir	lauke

Graco RAC X™ SwitchTips™ keičiamos 
galvutės yra tvirtos ir išskirtinės kokybės.  
Jos specialiai sukurtos nuolat palaikyti 
vienodą purškimo fakelo plotį.

• Užsitikrinkite maksimalų savo darbo rezultatą ir aukščiausią kokybę
• Pasirinkite tinkamą dydį atsižvelgdami į purškiamą medžiagą
• Lengvai atpažįstamos dėl skirtingų spalvų pagal paskirtį

SmartTip  
technologija
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TINKAMAS PRIEDAS 
KIEKVIENAM DARBUI

FILTRAI

POMPOS

ŽARNOS

MEDŽIAGŲ BUNKERIAI

Filtrai apsaugo dažymo sistemą nuo nešvarumų ir šiukšlių. 
Mūsų EasyOut™ filtrai dažus prakošia iš vidaus į išorę, 
veiksmingai sulaikydami bet kokias priemaišas.

• Iki minimumo sumažinkite galvutės užsikimšimo tikimybę 
ir užsitikrinkite maksimalią apdailos kokybę

• Trys skirtingų dydžių filtrų tipai: įsiurbimo filtras 1 , 
pompos filtras 2  ir purkštuvo filtras 3

• Labai lengva išimti, išplauti ir vėl naudoti

Graco BlueMax™ II žarnos yra naujausias technikos 
laimėjimas žarnų srityje. Jas ne tik lengva prijungti, jos taip 
pat užtikrina didžiausią purškimo srautą.

Jei žarna ilgesnė nei 15 m, siūlome rinktis didesnio skersmens 
gaminius. Taip purkštuvas veiks tinkamiausiu našumu.

• Lengviausios ir lanksčiausios žarnos rinkoje
• Galimi dydžiai nuo 3/16 colio, 1/4 colio iki 1/2 colio
• Galima pasirinkti pageidaujamą ilgį nuo 4,5 m iki 30 m

Jeigu po ilgo naudojimo jūsų pompa atsisako dirbti, jūsų 
įrenginys netenka vienos iš svarbiausių dalių. Štai kodėl Graco 
sukūrė atsarginių pompų seriją. Ir jūs vėl negaišdami grįšite 
prie darbo.

Medžiagų bunkeryje dažai į pompą paduodami dėka 
sunkio jėgos. Dėl didelės bunkerio talpos galite ilgai dirbti 
nepapildydami dažų.

Naudokite medžiagų bunkerį su ritininiu maišelių spaustuvu, jei 
naudojate plastikiniuose maišeliuose supakuotas medžiagas.

• Pasikeiskite pompą patys greičiau nei per minutę ir be 
jokių įrankių

• Jokių prastovų: turėdami atsarginę pompą visada galėsite 
tęsti pradėtą darbą

• Gaminamos pompos visoms Graco purškimo 
sistemoms, nuo mažų iki didelių

• Tai ypač patogu dirbant su klampiomis medžiagomis, 
pavyzdžiui, glaistais ar užpildais

• Tinka medžiagoms laikinai laikyti ar gabenti
• Lengva pervežti dėka pripučiamų padangų
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SLĖGINIAI VOLELIAI

Jei purkšti neįmanoma dėl sudėtingų oro sąlygų (pavyzdžiui, 
vėjo), dažyti galite voleliu su slėginiu dažų padavimu arba 
JetRoller™. Juose suderintas volavimas ir purškimas, todėl 
praktiškai nėra dažų rūko.

• Ergonomika: volelio nereikia mirkyti dažų lovelyje
• Volavimas nepertraukiamas, todėl nelieka vėliau 

išryškėjančių sausų dėmių
• Tolygus dažų pasiskirstymas ant volelio audinio

Voleliai su slėginiu 

dažų padavimu

•	 Nekintamo	ilgio	ir	

sustumiamos	rankenos	

modeliai,	kurių	ilgis	nuo	30	cm	

iki	180	cm

•	 Su	įvairaus	ilgio	plaukeliais	

lygiems	ir	nelygiems	paviršiams

TSL™

•	 Susimaišo	su	dažais	ir	

apsaugo	nuo	jų	išdžiūvimo	

jūsų	įrenginio	pompoje

•	 Nepalieka	dėmių	ant	apdailos	

paviršiaus	(kitaip	nei	kitos	

cheminės	priemonės)
JetRoller™

•	 Ištraukiamas:	volelio	rankenos	

ilgį	galima	keisti	priklausomai	

nuo	atliekamo	darbo

•	 Tinka	visiems	rinkoje	

esantiems	voleliams		

(18	cm,	25	cm	ir	45	cm)

Pump Armor™

•	 Neskiestas:	tepimo	priemonė	

ir	apsauga	nuo	užšalimo,	ilgą	

laiką	laikant	pompą	sandėlyje

•	 Skiestas	vandeniu	(20	%):	

kasdieninė	jūsų	įrenginio	

plovimo	priemonė

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SKYSČIAI

Gera priežiūra prailgina jūsų įrenginio eksploatavimo trukmę. 
TSL™ ir Pump Armor™ yra du skysčiai, kuriuos galite naudoti 
savo pompos ir įrenginio priežiūrai.

CLEANSHOT™

Naudojant ilgintuvą gali atsirasti dažų taškymo ar lašėjimo iš 
dažymo galvutės problema. Mes siūlome paprastą sprendimą, 
ant ilgintuvo galo pritvirtinti CleanShot™ vožtuvą.

• Panaikina lašėjimą iš galvutės
• Galima pritvirtinti prie, bet kokio galvutės ilgintuvo
• Galima sukinėti 360° kampu, kad visada purkštumėte 

statmenai paviršiui



CONTRACTOR™ PC 
CONTRACTOR™ PC COMPACT
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Pristatome naują beorių purkštuvų technologijos standartą. 

Jei reikia geriausio valdymo ir komforto, rinkitės „Contractor PC“ ir „Contractor PC Compact“. 

Išbandykite patys! 

Beoriame „Contractor PC“ ir „Contractor PC Compact“ purkštuve naudojamos pažangios „Graco“ 

technologijos užtikrina patogumą ir patvarumą atliekant bet kokį darbą – pritaikytas nepriekaištingam 

rezultatui, kiekvieną kartą. Pasirinkite, kuris pistoletas patogesnis jūsų rankai. Išsirinkite dydį. Atlikite 

visus purškimo darbus.

Lengvas valdymas ir komfortas
PURŠKIANT VISĄ DIENĄ

Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite svetainėje  
www.graco.com/contractorPCgun

Vienas iš pačių lengviausių 
ir patogiausių pistoletų 

•	 Užbaikite	darbus	greičiau	patirdami	mažesnį	nuovargį	

Tai patogiausias ir lengviausias kada nors sukurtas purkštuvas. 

•	 Nustatykite	„E-Z	Fit“	gaiduką	pagal	savo	poreikius	

Galite greitai pakoreguoti gaiduko ilgį, kad jis atitiktų rankos 

dydį ir būtų patogus kiekvienoje situacijoje. 

•	 Pažangiausios	technologijos	padės	purkšti	be	

sustojimo	

Reguliuokite pistoletą dirbdami ir išvenkite prastovų. 

Dalies	numeris:
17Y043 

Dalies	numeris:	
119Y350 (tik pistoletas)

19Y445 (pistoletas ir lanksti žarna) 


