
Krāsošanas laikā Jūs noteikti vēlētos, lai darba rezultāts būtu ne tikai uzreiz pamanāms,bet arī 
efektīvi un viegli sasniedzams. Šī brošūra sniedz informāciju par to, kā šo rezultātu Jūs varat 
sasniegt, izvēloties pareizospiederumus un detaļas.

PIEDERUMI UN DETAĻAS
Iegūstiet vislabāko, ko sniedz bezgaisa smidzināšanas iekārta



!

02   I  PIEDERUMI UN DETAĻAS

Vēl aizvien rezerves detaļas bieži tiek izvēlētas, pamatojoties uz to iegādes cenu.  
Taču neliela cenas starpība nespēj novērst riskus, kas rodas neoriģinālo detaļu lietošanas dēļ.

Kā atpazīt oriģinālās Graco detaļas

Iegravēts Graco logotips

Lielākajai daļai mūsu virzuļu štoku, 
čaulu un cilindru ir iegravēts Graco 
logotips.

Hologrāfiskā uzlīme

Uz Graco oriģinālā remonta 
komplekta iepakojuma vienmēr 
būs norādīta hologrāfiskā uzlīme.

Stingrība un izturība

Graco detaļas salīdzinājumā ar citu 
ražotāju detaļām ir stingrākas un 
izturīgākas.

Trīs iemesli, kādēļ izvēlēties oriģinālās detaļas

1  I  Drošība
Graco detaļām piemīt vislabākā 
iespējamā kvalitāte. Citu ražotāju 
izgatavotās detaļas nav tik izturīgas, 
līdz ar to šādu detaļu lietošana nav tik 
droša. Iedomājieties kaut vai situāciju, 
kad tiek lietota krāsu šļūtene, kura 
pēkšņi nespēj izturēt darba spiedienu 
un uzsprāgst.

2  I  Garantija
Garantijas nosacījumi paliek spēkā 
tikai tad, ja tiek izmantotas oriģinālās 
detaļas. Graco garantija neattiecas 
uz defektiem vai bojājumiem, kas 
radušies, lietojot detaļas, kuras nav 
izgatavojis Graco.

3  I  Laiks un nauda
Tikai oriģinālo detaļu izmantošana spēj 
nodrošināt augstākās kvalitātes apdari 
un palīdz izvairīties no darbu izpildes 
kavēšanās. Galu galā – lētākas detaļas 
izmaksās dārgāk un paņems vairāk 
laika papildus remontdarbu izmaksu, 
kā arī lieku darba stundu u.tml. 
apsvērumu dēļ.

GRACO ORIĢINĀLO DETAĻU 
IZMANTOŠANAS IEGUVUMI



!

PIEDERUMI UN DETAĻAS  I   03

Vai krāsojat augstus griestus? 
Šiem piederumiem ir izšķiroša 
nozīme

Smidzināšanas sprausla

Pagarinātājs

Krāsu šļūtene

Pareizas smidzināšanas sprauslas izvēle ļauj 
ietaupīt krāsu un saīsināt darba izpildes laiku.

Lietojot pagarinātāju, Jūs varat aizmirst par 
apgrūtinošo darbu uz kāpnēm vai sastatnēm.

Izmantojot garu krāsu šļūteni, krāsošanas laikā 
Jums nebūs jāpārvieto smidzināšanas iekārta uz 
citu vietu.

Piederumi ir būtisks jebkura profesionāla krāsotāja darbarīku arsenāls. Visas Graco iekārtas ir 
izstrādātas tā, lai tās varētu efektīvi darboties, un ir pieejami piemēroti piederumi, kas tām ļauj 
paveikt savu darbu nevainojami.

Divi iemesli, kāpēc piederumu izmantošana ir tik svarīga

Ja izmantosiet pareizos piederumus, ar vienu ierīci 
efektīvā veidā spēsiet paveikt it visu – sākot no 
materiālu uzklāšanas plānā kārtā, līdz pat augstu sienu 
nokrāsošanai. Daudz dažādi pielietojumi un tikai viens 
smidzināšanas aparāts.

Piederumu izvēlei var būt liela nozīme, vai Jūsu darbs būs 
rentabls, vai arī zaudējumus nesošs. Ja pareizi pielāgosiet 
savu ierīci attiecīgajai situācijai, iegūsiet uzreiz pamanāmus 
rezultātus un, kas ir pats svarīgākais – paveiksiet darbu 
daudz ātrāk.

PAREIZU PIEDERUMU 
IZMANTOŠANAS SVARĪGUMS

1  I  Viena ierīce, vairāki pielietojumi 2  I  Ātrāk un efektīvāk paveikts darbs
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Piederumi – sākot no smidzināšanas pistolēm un sprauslām, līdz pat pagarinātājiem un šļūtenēm, 
materiālu piltuvēm un maisu izspiešanas veltņiem, palīdz pielāgot ierīci atbilstoši faktiskajam 
darba stāvoklim.

BEZGAISA IZSMIDZINĀŠANAS PISTOLES

FTx™ pistole

•	 Augstas	kvalitātes	apdarei

•	 Veiktspēja,	uzticamība	un	

komforts

Silver Flex™ pistole

•	 Bezgaisa	krāsošanai	un	līniju	

vilkšanai

•	 Iespēja	tieši	savienot	ierīci		

ar	liela	diametra	šļūtenēm

Contractor™ pistole

•	 Ideāli	piemērota	lielu	platību	

krāsošanai

•	 Stingra,	taču	ērta	satveršanas	

daļa

Blue TexSpray™ pistole

•	 Bezgaisa	apmetuma	materiālu,	

mastikas	un	aizsargpārklājumu	

uzklāšanai

•	 Liela	šķidruma	ietilpība	un	

izturīga	atspere	lielākai	un	

apjomīgākai	materiālu	uzklāšanai

Contractor™ In-line pistole

•	 Ērta	darba	pozīcija,	ko	

nodrošina	tiešs	savienojums	ar	

pagarinātāju

•	 Ideāli	piemērota	krāsošanai	

ar		pagarinātājiem,	krāsošanas	

rullīšiem	utt.

TexSpray™ In-line pistole

•	 Maksimāla	biezāku	materiālu	

plūsma

•	 Plaukstai	pielāgots	polimēra	

rokturis,	ļoti	ērti	satverams

Silver Plus™ pistole

•	 Lieliski	piemērota	biezāku	

materiālu	izsmidzināšanai

•	 Viegla	pistole,	vieglāks	darbs

KATRAI SITUĀCIJAI PAREIZAIS 
PIEDERUMS

Graco piedāvā virkni dažādu pistoļu, kas atbildīs visām Jūsu 
vajadzībām. Visas pistoles ir aprīkotas ar unikālām funkcijām, 
kas nodrošina optimālus izsmidzināšanas rezultātus un ērtu 
lietošanu ikvienā situācijā.

• Smidzināšanas laikā mazāk izšļakstītas krāsas
• Ergonomisks pistoles rokturis
• Vienkārši darbināms drošības fiksators

•	 Vieglākā	un	vienkāršākā	

bezgaisa	pistole	kas	jebkad	

izgatavota

•	 Izsmidzinot	visu	dienu	ir	

mazāks	nogurums

Contractor™ PC pistole
Contractor™ PC Compact pistole
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SPRAUSLAS

PAGARINĀTĀJI

Krāsu izsmidzināšanai uz augstām sienām un griestiem nav 
nepieciešamas kāpnes un sastatnes. Ar pareizo  pagarinātāja 
garumu Jūs varat pabeigt savu darbu vienā piegājienā.

• Viegli piestiprināmi pie jebkuras bezgaisa pistoles
• Standartaprīkojumā ietilpst sprauslas turētājs
• Liela garumu izvēle – no 25 cm līdz 2 m
• Pieejami arī komplektācijā ar CleanShot™ vārstu

Zaļā LP sprausla
Zemspiediena

FFLP	piemēroti	augstas	

kvalitātes	apdares	

materiālu	uzklāšanai,	

savukārt	LP	–	sienām,	

griestiem	un	grīdām

Zilā PAA sprausla
Profesionālā bezgaisa apdares  
materiālu uzklāšana

Iekšdarbu	un	ārdarbu	

krāsošanas	darbiem	

dzīvojamās	platībās	

un	komerciāliem	vai	

industriāliem	darba	

mērķiem

Brūnā HDA sprausla
Ļoti stingri un tekstūrveida pārklājumi

Iekšdarbu	un	ārdarbu	

krāsošanas	darbiem	un	

ļoti	stingriem	materiāliem,	

tostarp	bezgaisa	

apmetumiem

Dzeltenā sprausla
Pārklājumi ceļu marķējumiem

Līniju	uzvilkšanai	

autostāvvietās,	uz	

ceļiem,	noliktavu	grīdām,	

krustojumos	un	sporta	

laukumos

WideRAC™ sprausla
60 cm liels izsmidzināšanas platums

Iekšdarbu	un	ārdarbu	

krāsošanas	darbiem,	kam	

nepieciešama	augstas	

kvalitātes	apdare

Graco izcilajām RAC X™ SwitchTips™ 
smidzināšanas sprauslām piemīt augsta 
kvalitāte un izturība. Īpaši izstrādātie uzgaļi 
rada konsekventu smidzināšanas rakstu 
ilgam laikam.

• Maksimāli uzlaboti rezultāti un darba kvalitāte
• Pieejami lielā izmēru diapazonā un piemēroti dažādiem materiāliem
• Viegli nosakāms pielietojums, jo tiem ir īpaši krāsu kodi, kas to norāda

SmartTip  
tehnoloģija
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KATRAI SITUĀCIJAI PAREIZAIS 
PIEDERUMS

FILTRI

SŪKŅI

ŠĻŪTENES

MATERIĀLU PILTUVES

Filtru izmantošana pasargā no netīrumu un piesārņojumu 
iekļūšanas izsmidzināšanas sistēmā. Mūsu EasyOut™ filtru 
konstrukcija filtrē krāsu no iekšpuses, efektīvi aizturot visas 
nogulsnes.

• Līdz minimumam samazināta sprausluaizsērēšana un 
maksimāli uzlabota apdares kvalitāte

• Trīs veidu filtri, pieejami dažādos izmēros: iesūkšanas 
filtrs 1 , sūkņa filtrs 2  un pistoles filtrs 3

• Ļoti viegli noņemami tīrīšanas un atkārtotas lietošanas 
vajadzībām

Graco BlueMax™ II šļūteņu izgatavošanā izmantota 
visjaunākā šļūteņu tehnoloģija. Tās ne tikai var viegli 
savienot, bet arī saglabā visaugstākā līmeņa materiāla 
padošanas spēju līdz pašai pistolei.

Šļūtenēm, kas garākas par 15 m, iesakām izvēlēties lielāku 
diametru. Tas nodrošina maksimālu pistoles spēju izsmidzināt 
krāsu.

• Vieglākās un elastīgākās šļūtenes tirgū
• Pieejamas 3/16", 1/4" un līdz 1/2" diametrā
• Liela garumu izvēle – no 4,5 līdz 30 m

Ja pēc vairāku stundu lietošanas saplīst sūknis, arī iekārta 
pārstāj darboties. Tāpēc Graco ir izstrādājis plašu rezerves 
sūkņu klāstu. Un Jūs varat turpināt krāsošanas darbus, 
nezaudējot laiku.

Materiālu piltuves darbina sūkni, izmantojot gravitāti. Lielā 
ietilpība ļauj strādāt ilgākus laika posmus pirms atkārtotas 
uzpildīšanas.

Ja lietojat plastmasas maisos iepakotu materiālu,  
izmantojiet materiāla piltuvi ar maisu izspiešanas veltņiem.

• Sūkņa nomaiņa Jums prasīs mazāk nekā vienu minūti, 
turklāt nebūs jāizmanto nekādi darbarīki

• Vairs nekādu iekavētu darbu: darbs norit nepārtraukti,  
ja pa rokai ir rezerves sūknis

• Sūkņi pieejami visiem Graco smidzināšanas aparātiem 
– maziem un lieliem

• Ļoti lietderīgas, ja izmantojat biezus materiālus, 
piemēram, apmetumu un špakteles

• Noder pagaidu uzglabāšanai vai materiāla transportēšanai 
• Ratiņiem ir lielas pneimatiskās riepas, tāpēc tās var viegli 

pārvietot
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RULLĪŠI

Ja tādi laikapstākļi kā, piemēram, vējains laiks, padara  
izsmidzināšanas darbu par nepiespējamu, krāsošanas  
darbiem izmantojiet mehānisko rullīti vai JetRoller™ sistēmu.  
Tajos apvienota rullēšanas un izsmidzināšanas funkcija, kas  
nodrošina vienmērīgu krāsas uzklāšanu.

• Ergonomiski: rullītis nav jāiegremdē krāsu traukā katru reizi
• Krāsojot ar rullīti, darbs netiek pārtraukts, un pēc 

krāsošanas netiek atstāti sausi plankumi
• Vienmērīgs krāsas sadalījums pa visu rullīša 

plūksnojuma daļu

Mehāniskie rullīši

•	 Stingri	un	ar	teleskopisku	

kātu,	garums	no	30	līdz	

180	cm

•	 Pieejams	dažāda	veida	

plūksnojums	vienmērīgai	vai	

attiecīgi	neregulārai	virsmai

TSL™

•	 Sajaucoties	kopā	ar	krāsu,	tas	

novērš	tās	izžūšanu	ierīces	

sūknī

•	 Apdarē	nerada	plankumus	

(atšķirībā	no	citiem	

produktiem)
JetRoller™ sistēma

•	 Pagarināšana:	rullīšu	garumu	

var	noregulēt	atkarībā	no	

veicamā	darba

•	 Piemērojama	visiem	tirgū	

esošajiem	rullīšiem		

(18	cm,	25	cm	un	45	cm)

Pump Armor™

•	 Neatšķaidīts:	smērviela	un	

antifrīzs	sūkņu	uzglabāšanai	

ilgtermiņā

•	 Atšķaidīts	ūdenī	(20	%):	

šķidrums	ierīces	tīrīšanai	

ikdienā

APKOPES ŠĶIDRUMI

Laba apkope paildzina ierīces kalpošanas laiku. TSL™ un 
Pump Armor™ šķidrumus izmanto, lai nodrošinātu ilgstošu  
un pareizu sūkņa un ierīces darbību.

CLEANSHOT™

Krāsas izšļakstīšanās vai izpilēšana no sprauslas ir potenciāla 
problēma, lietojot pagarinātāju. Vienkāršs risinājums ir 
pagarinātāja galā uzstādīts CleanShot™ vārsts.

• Novērš krāsas izšļakstīšanos un nopilēšanu no 
sprauslas

• Var uzstādīt jebkuram pagarinātājam
• Pagriežams par 360 °, tādējādi nodrošinot 

izsmidzināšanu perpendikulāri virsmai



CONTRACTOR™ PC 
CONTRACTOR™ PC COMPACT

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • 3630 Maasmechelen, Belgium  
Tel.: +32 89 770 700 • Fakss: +32 89 770 777 • www.graco.com

Visa	rakstiskā	un	vizuālā	informācija,	ko	satur	šis	dokuments,	ir	balstīta	uz	jaunāko	informāciju	par	produktiem,	kas	pieejami	publikācijas	brīdī.	Graco	patur	tiesības	veikt	izmaiņas	bez	iepriekšēja	brīdinājuma.

©2018	Graco	Distribution	BV	300672LV	(pārstr.izd.	D)	06/20		Drukāts	Eiropā.
Visu	citu	zīmolu	nosaukumi	un	zīmes	tiek	izmantotas,	lai	tos	atpazītu,	un	ir	attiecīgo	īpašnieku	preču	zīmes.

Graco	ir	oficiāli	apstiprināts	ISO	9001.

Iepazīstinām ar jaunu standartu bezgaisa izsmidzināšanas pistoļu tehnoloģijā.

Jūs pieprasāt maksimālu komfortu un kontroli — to nodrošina Contractor PC un Contractor PC 

Compact. Izmēģiniet paši! 

Contractor PC un Contractor PC Compact bezgaisa izsmidzināšanas pistole piedāvā ekskluzīvus 

Graco komforta un izturības uzlabojumus, uz kuriem varat paļauties katrā darbā, lai katru reizi iegūtu 

kvalitatīvu apdari. Izvēlieties pistoli, kura ērtāk iegulst jūsu plaukstā. Izvēlieties izmēru. Ikvienam 

smidzināšanas darbam.

VISU DIENU IZSMIDZINOT  
ir ērta un viegli kontrolējama

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet 
www.graco.com/contractorPCgun

19Y445		
(pistole	un	šļūtene)	

Detaļas	
numurs:	19Y350		

(tikai	pistole)

Viena no visu laiku 
vieglākajām un ērtākajām 
pistolēm 

• Pabeidziet	darbu	ātrāk	ar	mazāku	nogurumu 

Piedāvāt ērtāko un vieglāko pēc svara 

 pistoli kāda jebkad bijusi. 

• E-Z	Fit	nodrošina	sprūda	pielāgošanu	

individuālām	vajadzībām 

Tagad varat ātri noregulēt sprūda garumu,

 lai pielāgotu to jebkuram rokas izmēram un situācijai.

• Progresīvākā	tehnoloģija	nodrošina	nepārtrauktu	

izsmidzināšanu

 Samazina dīkstāvi ar viendaļīgu, uz vietas saremontējamu 

pistoli. 




