
Resultatet av malerarbeid skal ikke bare være perfekt, men også oppnås på en effektiv og 
enkel måte. Dette er kun mulig med det rette tilbehøret og de riktige delene.

TILBEHØR OG DELER
Få mest mulig ut av sprøyteutstyret ditt
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Reservedeler blir altfor ofte kjøpt på grunnlag av pris – noe som ikke lønner seg i det lange løpet.

Slik gjenkjenner du originale Graco-deler

Inngravert Graco-logo

Graco-logoen er inngravert på 
de fleste stempelstenger, rør og 
fôringer.

Holografisk klistremerke

Originale Graco-reparasjonssett er 
alltid merket med et holografisk 
klistremerke på emballasjen.

Solid og robust

Graco-deler er mer solide og føles 
mer robuste enn deler fra andre 
produsenter.

Tre grunner til at du bør velge originaldeler

1  I  Sikkerhet
Graco-deler har den beste kvaliteten 
på markedet. Deler som er laget av 
andre produsenter er mindre robuste, 
og dermed mindre sikre. Eksempel: En 
uoriginal malingsslange tåler muligens 
ikke brukstrykket og sprekker.

2  I  Garanti
Garantien gjelder kun dersom det 
brukes originale deler. Gracos garanti 
dekker ikke feil eller skader forårsaket 
av deler som ikke er laget av Graco.

3  I  Tid og penger
Topp ytelse og unngåelse av nedetid 
er kun mulig ved bruk av originaldeler. 
Billigere deler vil til syvende og sist 
koste mer tid og penger: ekstra 
reparasjonskostnader, ekstra 
arbeidstid osv.

FORDELENE MED ORIGINALE 
GRACO-DELER
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Male et innvendig tak?  
Dette tilbehøret gjør forskjellen

Dyse

Dyseforlenger

Malingsslange

Den riktige dysen reduserer malingsforbruket 
og arbeidstiden.

Dyseforlengere eliminerer bryet med å bruke stiger 
og/eller stillas.

Ved bruk en lengre slange kan malesprøyten 
bli stående på samme sted.

Tilbehør er en viktig del av utstyret til profesjonelle malere. Alle Graco-maskiner er konstruert for 
å være effektive, noe som kan kun oppnås med det riktige tilbehøret.

To grunner til at tilbehør er så viktig

Med det riktige tilbehøret kan den samme sprøyten 
brukes til mange forskjellige formål: påføre tynne strøk 
eller male høye vegger og tak, f.eks. Det sparer kostnader, 
plass og tid.

Tilbehør kan utgjøre forskjellen på fortjeneste eller tap på en 
jobb. Ved å tilpasse maskinen til situasjonen sikres det et 
perfekt resultat og lønnsom bruk av arbeidstiden.

BETYDNINGEN AV Å HA RIKTIG 
TILBEHØR

1  I  Én maskin, flere bruksområder 2  I  Rask og effektiv
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Med tilbehør som sprøytepistoler og dyser, forlengere og slanger, malingsbeholdere og 
sekketømmere kan maskinen tilpasses den individuelle arbeidssituasjonen.

SPRØYTEPISTOLER

FTx™-pistol

• For FineFinish-jobber

• Ytelse, pålitelighet og comfort

Silver Flex™-pistol

• Til både airless-sprøyting og 

stripemaling

• Direkte tilkobling for slanger 

med stor diameter

Contractor™-pistol

• Ideell for maling av store flater

• Robust, men komfortabelt grep

Blå TexSpray™-pistol

• For sparkelmasse, maling 

med høyt tørrstoffinnhold og 

beskyttende belegg

• Høy volumtransport og robust 

fjær – egnet til større jobber

Contractor™ Inline-pistol

• Komfortabel arbeidsstilling 

også ved direktekoblet 

forlenger

• Ideell for maling med 

forlengere, maleruller osv.

TexSpray™ Inline-pistol

• Maksimal flow av tykke 

materialer

• Støpt polymerhåndtak for et 

ekstra komfortabelt grep

Silver Plus™-pistol

• Perfekt for sprøyting av tykke 

materialer

• Lav vekt for enkel håndtering

DET RETTE TILBEHØRET  
TIL ALLE SITUASJONER

Graco tilbyr et bredt spekter med sprøytepistoler som dekker 
alle behov. Alle har unike egenskaper for å sikre optimale 
sprøyteresultater og brukervennlighet i enhver situasjon.

• Mindre malingsspytt
• Ergonomisk pistolhåndtak
• Enkel sikkerhetslås

• Den letteste og mest 

brukervennlige pistolen 

noensinne

• Sprøyt hele dagen med mindre 

anstrengelse

Contractor™ PC-pistol
Contractor™ PC Compact-pistol

Contractor™ PC gun
Contractor™ PC Compact gun
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DYSER

DYSEFORLENGERE

Dyseforlengere gjør slutt på bruk av stiger og stillas for å male 
høye vegger og tak. Med riktig lengde på dyseforlengeren kan 
hele jobben utføres i en arbeidsprosess.

• Enkel montering på en hvilken som helst høytrykkspistol
• Leveres med dyseholder
• Tilgjengelig i flere forskjellige lengder fra 25 cm til 2 m
• Også tilgjengelig med CleanShot™-ventil

Den grønne FFLP-dysen
Lavt trykk

FFLP: FF for FineFinish-

jobber, LP for vegger,  

tak og gulv

Den blåe PAA-dysen
Profesjonelt høytrykksutstyr

For innendørs og utendørs 

malejobber i boliger, 

næringsbygg og industri

Den brune HDA-dysen
Tykke materialer og sparkel

For innendørs og utendørs 

malejobber og belegg 

med høyt tørrstoffinnhold, 

inkludert sparkelmasse

Den gule LL-dysen
Veimerking

For linjemerking av 

parkeringsplasser, veier, 

flyplasser, lagergulv og 

idrettsanlegg

WideRAC™-dyse
60 cm sprøytevifte

For innendørs og utendørs 

malearbeid på store 

overflater

Gracos overlegne RAC X™ SwitchTips™  
er slitesterke sprøytedyser av høy kvalitet.  
De er spesielt designet for å produsere et 
jevnt sprøytebilde over lang tid.

• Leverer utmerkede resultater og forbedrer kvaliteten på arbeidet
• Tilgjengelig i et stort utvalg av størrelser og for forskjellige materialer
• Fargekoding for enkel gjenkjenning – én farge for hvert bruksområde

SmartTip- 
teknologi
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DET RETTE TILBEHØRET  
TIL ALLE SITUASJONER

FILTRE

PUMPEDELER

MALINGSSLANGER

MATERIALBEHOLDERE

Filtre forhindrer at smuss og forurensninger trenger inn  
i sprøytesystemet. Gracos EasyOut™-filterdesign filtrerer 
malingen fra innsiden og fanger effektivt opp uønskede 
partikler.

• Reduserer risikoen for tetting av dyser og øker kvaliteten 
på finishen

• Tre filtertyper tilgjengelige i forskjellige størrelser: 
inntaksfilter 1 , pumpefilter 2  og pistolfilter 3

• Svært enkel demontering for rengjøring

Gracos BlueMax™ II-slanger er det siste innen 
slangeteknologi. De er ikke bare enkle å koble til, men 
opprettholder også det høye ytelsesnivået helt fram til 
pistolen.

For slanger på mer enn 15 m lengde anbefales det valg av 
større diameter. Dette sikrer at pistolen fungerer optimalt.

• De letteste og mest fleksible slangene på markedet
• Tilgjengelig i diametre på 3/16", 1/4" og opp til 1/2"
• Velg mellom forskjellige lengder fra 4,5 til 30 m

Alle pumper vil etter hvert slites ut og slutte å fungere – 
noe som kan bli svært kritisk når det skjer midt i et stort 
prosjekt. Derfor tilbyr Graco separate pumpedeler til mange 
av sprøytene, slik at arbeidet kan gjenopptas etter noen få 
minutter.

Materialbeholdere forsyner pumpen ved hjelp av tyngdekraften 
og øker tidsintervallene mellom hver påfylling.

Hopper og sekketømmer anbefales til bruk av materiale 
pakket i plastposer.

• Pumpedelen kan byttes selv på under et minutt og uten 
verktøy

• Slutt på tapt arbeidstid: med en ekstra pumpedel for 
hånden kan arbeidet gjenopptas umiddelbart

• Ekstra pumpedeler er tilgjengelige for alle Graco 
malesprøyter

• Svært fordelaktig ved bruk av tyktflytende materialer 
som sparkelmasse

• Nyttig for midlertidig lagring eller materialtransport
• Enkel å flytte takket være store, luftfylte dekk
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RULLER

Hvis værforhold som sterk vind gjør det umulig å bruke 
malesprøyte, kan malingen påføres ved hjelp av trykkruller eller 
JetRoller™. De kombinerer rulling og sprøyting og eliminerer 
sprøytestøv.

• Ergonomisk: Ingen rullekar nødvendig
• Rulling i én prosess: ingen tørre flekker
• Jevn fordeling av maling over hele rullepelsen

Trykkruller

• Tilgjengelig som faste og 

teleskopiske sett med lengder 

fra 30 til 180 cm

• Ruller i ulike materialer for 

jevne eller ujevne overflater

TSL™

• Forhindrer at malingen tørker 

i pumpen

• Forårsaker ikke flekker 

i finishen (i motsetning til 

andre produkter)JetRoller™

• Kan forlenges: Lengden på 

skaftet kan justeres avhengig 

av oppgaven

• Egnet til alle ruller på 

markedet (18 cm, 25 cm og 

45 cm)

Pump Armor™-pumpebalsam

• Ufortynnet: smøremiddel  

og frostvæske for lagring  

av malesprøyter

• Fortynnet i vann (20 %):  

til daglig rengjøring

VEDLIKEHOLDSVÆSKER

Godt vedlikehold forlenger levetiden til maskinen. TSL™-
væske og Pump Armor™-pumpebalsam brukes for 
å sikre langsiktig korrekt drift av pumpen og malesprøyten.

CLEANSHOT™

Et potensielt problem ved bruk av forlenger er malingsspytt. 
En enkel løsning er å plassere en CleanShot™-ventil på 
enden av forlengeren.

• Eliminerer spytting fra dysen
• Kan monteres på alle dyseforlengere
• Kan roteres 360° slik at det alltid sprøytes vinkelrett  

på overflaten



CONTRACTOR™ PC 
CONTRACTOR™ PC COMPACT
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Graco er ISO 9001-sertifisert.

Contractor PC-pistolen setter en helt ny standard for sprøytepistoler. 

Du ber om maksimum komfort og kontroll - Contractor PC og Contractor PC Compact leverer. Prøv selv!  

Contractor PC og Contractor PC Compact høytrykkspistolen byr på ekte Graco innovasjoner innen 

komfort og kvalitet som du kan stole på. Den er ergonomisk og leverer et enestående resultat, hver 

eneste gang. Velg pistolen som passer hånden din best.  Velg størrelse. Sett i gang - uansett utfordring.

FULL
kontroll & økt komfort

Gå til www.graco.com/contractorPCgun for mer informasjon.

En av de letteste og mest 
komfortable pistolene 
noensinne.  

• Jobben fullføres raskere og med mindre anstrengelse 

Contractor PC er den mest komfortable og letteste 

pistolen hittil. 

• Justerbar E-Z Fit-avtrekker for personlig tilpasning 

Avtrekkerlengden kan enkelt tilpasses håndstørrelsen eller 

sprøyteposisjonen. 

• Den nye teknologien sørger for minimal nedetid

 Nålsettet leveres som én komponent, som kan byttes 

enkelt på noen sekunder. 

Delenummer: 
17Y043 

Delenummer:
19Y350 (kun pistol)

19Y445 (pistol og forløper) 


