
Bij een verfklus wilt u niet alleen een piekfijn resultaat neerzetten, u wilt dat ook  
efficiënt en comfortabel doen. In deze brochure ontdekt u het belang dat de juiste  
accessoires en onderdelen daarbij spelen.

ACCESSOIRES & ONDERDELEN
Haal het beste uit uw airless spuitapparatuur



!

02   I  ACCESSOIRES & ONDERDELEN 

Vervangstukken worden nog te vaak gekocht op basis van de prijs. De enkele euro’s die u daarmee 
kunt uitsparen, staan echter in schril contrast met de risico’s die ermee gepaard gaan.

Zo kunt u originele Graco-onderdelen herkennen

Drie redenen om voor originele onderdelen te kiezen

HET BELANG VAN ORIGINELE 
GRACO-ONDERDELEN

Gegraveerd Graco-logo

In de meeste van onze zuiger
stangen, cilinders en hulzen staat 
het Gracologo gegraveerd. 

Holografisch stickertje

Op de verpakking van een originele 
Gracoherstellingskit kleeft altijd 
een holografisch stickertje.

Stevig en robuust

Gracoonderdelen zijn veel steviger 
en voelen robuuster aan dan die 
van andere fabrikanten.

1  I  Veiligheid
Gracoonderdelen zijn van de best 
mogelijke kwaliteit. Onderdelen van 
andere fabrikanten zijn minder sterk  
en daarom minder veilig. Denk aan  
een verfslang die de druk niet aankan 
en ontploft.

2  I  Garantie
Alleen met originele onderdelen blijven 
de garantievoorwaarden geldig. 
Graco's garantie dekt geen defect of 
schade veroorzaakt door onderdelen 
die niet door Graco gemaakt werden.

3  I  Tijd en geld
Alleen met originele onderdelen bent 
u  zeker van optimale prestaties en 
vermijdt u stilstand. Goedkopere 
onderdelen zullen u op termijn net 
méér tijd en geld kosten: extra  
repa ratiekosten, extra werkuren, enz.
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Hoog plafond spuiten? Deze  
accessoires maken het verschil

Accessoires mogen absoluut niet ontbreken in het arsenaal van de professionele schilder. Alle 
toestellen van Graco zijn op efficiëntie gefocust, de juiste accessoires maken het toestel af. 

Twee redenen die het belang van accessoires aantonen

HET BELANG VAN  
DE JUISTE ACCESSOIRES

Spuittip

Tipverlengstuk

Verfslang

Met de juiste spuittip bespaart u op het aantal 
liter verf dat u spuit én op uw werkuren.

Tipverlengstukken maken dat u niet met ladders 
en/of stellingen moet zeulen.

Een extra lange verfslang zorgt ervoor dat u uw 
spuittoestel niet constant moet verplaatsen.

From applying a thin coat to painting high walls, 
everything can be done efficiently with just one unit if you 
use the right accessories. This allows you to tackle a wide 
range of jobs with just one sprayer.

Accessoires kunnen het verschil betekenen tussen
een winstgevende en een verlieslatende job. Door uw
toestel maximaal aan de situatie aan te passen, zal
het eindresultaat niet alleen piekfijn in orde zijn, u zult
bovenal een pak sneller werken.

 1  I  Eén unit, vele toepassingen 2  I  Sneller en efficiënter werken
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Van spuitpistolen en -tips over verlengstukken en slangen tot materiaalhouders en zakpersen, 
accessoires zorgen ervoor dat uw toestel altijd optimaal afgestemd is op uw project.

AIRLESS SPUITPISTOLEN

FTx™-pistool

• Voor toepassingen die een fijne 

afwerking vragen

• Prestatie, betrouwbaar en 

comfort

Silver Flex™-pistool

• Zowel voor airless verf- als 

belijningstoepassingen

• Rechtstreekse aansluiting 

voor slangen met een grote 

diameter

Contractor™-pistool 

• Ideaal voor het spuiten van 

grote oppervlakken

• Robuuste, maar comfortabele 

grip

Blauw TexSpray™-pistool

• Voor airless pleister, mastiek  

en beschermende coatings

• Grote vloeistofdoorlaat en 

robuuste veer voor grotere 

projecten en volumes

Contractor™-inlinepistool

• Comfortabele werkhouding 

dankzij de directe aansluiting 

op het verlengstuk 

• Ideaal voor het spuiten met 

verlengstukken, verfrollers, ...

TexSpray™-inlinepistool

• Maximale door stroom van 

dikkere materialen

• Voorgevormde polymeer 

handgreep voor ultracomfor-

tabele grip

Silver Plus™-pistool

• Uitermate geschikt voor het 

spuiten van dikkere materialen

• Lichtgewicht en daardoor heel 

comfortabel in gebruik

Graco heeft diverse pistooltypes om te voldoen aan al uw 
behoeften. Ze zijn allemaal uitgerust met unieke kenmerken 
voor een optimaal spuitresultaat en comfort in elke situatie.

• Minder verfspatten bij het spuiten
• Ergonomische pistoolhandgreep
• Eenvoudige veiligheidsvergrendeling

VOOR ELKE SITUATIE  
HET GEPASTE ACCESSOIRE

• Het lichtste en gemakkelijkste 

airless pistool ooit gebouwd

• De hele dag spuiten met 

minder vermoeidheid

Contractor™ PC-pistool
Contractor™ PC Compact-pistool
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SPUITTIPS

TIPVERLENGSTUKKEN

Vergeet ladders en stellingen als u hoge muren en plafonds 
moet verfspuiten. Met een tipverlengstuk van de juiste lengte 
kunt u de klus in één keer klaren.

• Eenvoudig te bevestigen op elk airless pistool
• Standaard geleverd met houder
• Keuze uit meerdere lengtes: van 25 cm tot 2 m
• Ook beschikbaar met CleanShot™-klep

De groene LP-tip 
Low Pressure 

FFLP voor fijne afwer-

kingstoepassingen,  

LP voor muren, plafonds 

en vloeren

De blauwe PAA-tip 
Professional Airless Applications

Voor binnen- en buiten-

schilderwerk aan wonin-

gen en commerciële en 

industriële projecten

De bruine HDA-tip
Heavy Duty and Texture Applications

Voor binnen- en buiten-

schilderwerken en hoog 

visceuze materialen,  

waaronder airless pleister

De gele tip
Road Marking  Applications

Voor de belijning  

van parkeerplaatsen,  

wegen, magazijnvloeren, 

oversteekplaatsen en 

sportvelden

WideRAC™ Tip
60 cm brede spuitwaaier

Voor binnen- en buiten-

schilderwerk dat een hoge 

productie vraagt

Graco’s superieure RAC X™ SwitchTips™ 
zijn hoogwaardige, duurzame spuittips. Ze 
werden speciaal ontworpen om langdurig 
een consistent spuitpatroon te handhaven.

• Optimaliseren uw prestaties en verbeteren de kwaliteit van uw werk 
• Beschikbaar in een groot aantal maten en voor verschillende materialen  
• Makkelijk te herkennen aan een specifieke kleurcode per toepassing

SmartTip 
Technology
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VOOR ELKE SITUATIE  
HET GEPASTE ACCESSOIRE

FILTERS

POMPEN

SLANGEN

MATERIAALHOUDERS

Als uw pomp het na vele diensturen begeeft, staat uw 
machine er in principe werkloos bij. Daarom ontwikkelde 
Graco een breed gamma aan vervangingspompen. Enkele 
minuten later bent u al terug aan het verven.

Materiaalhouders voeden de pomp door middel van de 
zwaartekracht. Dankzij de grote capaciteit kunt u langer 
werken zonder materiaal bij te vullen.  

Filters voorkomen dat vuil of vervuilende stoffen in het spuit
systeem terechtkomen. Ons EasyOut™filterconcept filtert de 
verf vanaf de binnenkant van de filter, waardoor alle resten op 
effectieve wijze opgevangen worden.

• Minimaliseren de kans op tipverstopping en optimaliseren 
de afwerkkwaliteit

• Drie soorten filters, in verschillende maten: inlaatzeef 1 , 
pompfilter 2   en pistoolfilter 3

• Zeer eenvoudig te verwijderen, te reinigen en opnieuw 
te gebruiken

Graco’s BlueMax™ IIslangen zijn de nieuwste ontwikkeling 
in slangtechnologie. Ze zijn niet alleen makkelijk aan te 
sluiten, ze houden ook het hoogste prestatieniveau vast tot 
aan het pistool. 

We raden aan om bij slangen van meer dan 15 m een grotere 
diameter te nemen. Zo blijft het pistool optimaal presteren.

Gebruik de materiaalhouden in combinatie met een zakpers 
als u materiaal gebruikt dat in plastic zakken verpakt is.

• De lichtste en meest flexibele slangen op de markt
• Beschikbaar met een diameter van 3/16", 1/4" en tot 1/2"
• Keuze uit meerdere lengtes: van 4,5 tot 30 m

• Vervang zelf uw pomp in minder dan een minuut en 
zonder hulpstukken

• Geen downtime meer: met een extra pomp voorhanden 
kunt u altijd voortwerken

• Pompen beschikbaar voor alle Graco-spuittoestellen, 
van klein tot groot

• Zeer nuttig bij het gebruik van dikke materialen zoals gips 
en pleister

• Kan gebruikt worden voor tussentijdse opslag en om 
materiaal te vervoeren

• Makkelijk te verplaatsen dankzij de grote luchtbanden
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ROLLERS

Als omstandigheden zoals wind het spuiten onmogelijk 
maken, kunt u verf met een gevoede roller of JetRoller™ 
aanbrengen. Ze combineren rollen en spuiten in één 
beweging, waardoor u vrijwel geen overspray hebt.

• Ergonomisch: gedaan met uw roller telkens in de 
verfbak te dippen

• Geen onderbreking tijdens het rollen en dus geen 
droge plekken achteraf

• De verf wordt gelijkmatig verdeeld op de vacht 
van de roller

Gevoede rollers

• Zowel vaste als telescopische 

sets, met een lengte van 

30 tot 180 cm

• Verschillende vachttypes 

beschikbaar: zowel 

voor gladde als oneffen 

oppervlakken

TSL™

• Mengt zich met de verf en 

voorkomt dat ze opdroogt in 

de pomp van uw toestel

• Veroorzaakt geen vlekken in 

uw afwerking (in tegenstelling 

tot andere producten)
JetRoller™

• Uitschuifbaar: de lengte 

van de roller kan aangepast 

worden naargelang het project

• Geschikt voor élke roller op 

de markt (18 cm, 25 cm en 

45 cm)

Pump Armor™

• Onverdund: smeermiddel en 

antivries voor de langdurige 

opslag van uw pomp

• Opgelost in water (20%): 

dagelijks reinigingsmiddel 

voor uw toestel

VLOEISTOFFEN VOOR ONDERHOUD

Grondig onderhoud verlengt de levensduur van uw toestel. 
TSL™ en Pump Armor™ zijn twee vloeistoffen die u kunt 
gebruiken om de goede werking van uw pomp en uw toestel 
landurig te garanderen. 

CLEANSHOT™

Een mogelijk probleem bij het gebruik van een verlengstuk 
is dat er verf uit de spuittip spat of druppelt. Door een 
CleanShot™klep aan het uiteinde van het verlengstuk te 
plaatsen, kunt u dat probleem makkelijk verhelpen.

• Elimineert spatten en druppels uit de tip
• Kan op elk tipverlengstuk geplaatst worden
• Kan 360° gedraaid worden om altijd loodrecht te spuiten



CONTRACTOR™ PC 
CONTRACTOR™ PC COMPACT
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Wij introduceren een nieuwe standaard voor airless spuitpistolen. 

U wilt maximaal comfort en optimale controle. De Contractor PC en Contractor PC Compact bieden u 

dat. Ervaar het zelf! De airless spuitpistolen Contractor PC en Contractor PC Compact zijn voorzien van 

exclusieve Graco-innovaties voor comfort en duurzaamheid, waarop u voor elke klus kunt rekenen: 

aanpasbare bediening met uitstekende resultaten. Kies het pistool dat het best in uw handen past. Kies 

uw formaat. Krijg elke klus voor elkaar.

Een van de lichtste en 
meest comfortabele 
spuitpistolen ooit 

• Sneller werken met minder vermoeidheid

 Het meest comfortabele en lichtste spuitpistool ooit. 

• E-Z Fit trekkerafstelling, zodat het altijd past 

De trekker is snel aan te passen voor elke hand en 

situatie. 

• Technologische doorbraak om lang door te gaan 

Minder stilstand door ter plekke één onderdeel te 

vervangen.

LANGDURIG SPUITEN 
Comfort & controle

Ga naar www.graco.com/contractorPCgun voor meer informatie.

Artikelnummer:
17Y043 

Artikelnummer:
19Y350 (alleen het pistool) 

19Y445 (pistool en hulpslang)


