
När du gör ett sprutmålningsjobb eftersträvar du inte bara ett perfekt resultat,du vill också nå 
det resultatet på ett effektivt och enkelt sätt. I den här broschyren presenteras de korrekta 
tillbehören och delarna för att hjälpa dig lyckas med det.

TILLBEHÖR OCH DELAR
Få ut det mesta av din utrustning för airless-sprutning
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 Ersättningsdelar införskaffas fortfarande alltför ofta baserat på priset. De små summor som du 
kan spara in på det viset står emellertid i skarp kontrast mot de dithörande riskerna.

Så känner du igen originaldelar från Graco

Ingraverad Graco-logotyp

Graco-logotypen sitter ingraverad 
på de flesta av våra kolvstänger, 
rör och hylsor.

Holografiskt klistermärke

Det sitter alltid ett holografiskt 
klistermärke på förpackningen till 
en äkta Graco-reservdelssats.

Kraftig och robust

Graco-delar är kraftigare och 
känns mer robusta än delar från 
andra tillverkare.

Tre skäl till varför du ska välja originaldelar

1  I  Säkerhet
Graco-delar innebär bästa tänkbara 
kvalitet. Delar som tillverkats av andra 
tillverkare är mindre robusta och 
därmed mindre säkra. Föreställ dig till 
exempel en färgslang som inte står 
emot arbetstrycket och spricker.

2  I  Garanti
Garantivillkoren gäller bara om 
originaldelar används. Gracos garanti 
omfattar inte fel eller skador som 
orsakats av delar som inte tillverkats 
av Graco.

3  I  Tid och pengar
Endast genom att använda dig av 
originaldelar kan du förlita dig på 
topprestanda och undvika stillestånd. 
Billigare delar kommer i slutänden 
att kosta mer tid och pengar: 
extra reparationskostnader, extra 
arbetskostnader osv.

FÖRDELEN MED 
ORIGINALDELAR FRÅN GRACO 
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Ska du måla ett högt tak?  
De här tillbehören gör skillnad

Sprutmunstycke

Munstycksförlängning

Färgslang

Med rätt sprutmunstycke sparar du in på 
färgförbrukningen och sänker antalet arbetstimmar.

Tack vare munstycksförlängningar behövs inga 
stegar och/eller byggnadsställningar.

Med en extra lång färgslang kan du lämna kvar din 
spruta på samma plats medan du arbetar.

Tillbehören är ett avgörande inslag i alla professionella yrkesmäns arsenal. Alla Graco-maskiner 
är utformade för att vara effektiva, och rätt tillbehör finns tillgängliga för perfekta resultat.

Två skäl till varför tillbehör är så viktiga

Från applicering av tunna beläggningar till målning av 
höga väggar, allt kan utföras effektivt med en enda enhet 
om du använder rätt tillbehör. Det innebär att du kan 
hantera en mängd olika jobb med en enda spruta.

Tillbehören kan vara det som avgör om ett jobb går med 
vinst eller förlust. Genom att anpassa din enhet efter 
situationen kan du vara säker på att få perfekta resultat, 
och framför allt mycket snabbare arbetstakt.

VIKTEN AV RÄTT TILLBEHÖR

1  I   En enhet,  
flera användningsområden

2  I   Arbeta snabbare  
och mer effektivt
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Från sprutpistoler och munstycken till förlängningar och slangar, materialbehållare och 
säcktömmare – tillbehören hjälper dig att anpassa din enhet till den aktuella arbetssituationen.

AIRLESS SPRUTPISTOLER

FTx™-pistol

• För professionella 

sprutmålningsjobb

• Prestanda, tillförlitlighet och 

bekvämlighet

Silver Flex™-pistol

• För såväl airless-sprutning  

som linjemålning

• Direktanslutning för slangar 

med stor diameter

Contractor™-pistol

• Idealisk för målning i stora 

utrymmen

• Robust men bekvämt grepp

Blå TexSpray™-pistol

• För putsfärg, mastix och 

rostskyddsmålning

• Stort flöde och robust fjäder  

för större jobb och volymer

Contractor™-in-line-pistol

• Bekväm arbetsställning tack 

vare direktanslutning till 

förlängningen

• Idealisk för sprutmålning med 

förlängningar, färgroller osv.

TexSpray™-in-line-pistol

• Maximalt flöde med tjockare 

material

• Formanpassat polymerhandtag 

för extra bekvämt grepp

Silver Plus™-pistol

• Perfekt för att spruta tjockare 

material

• Låg vikt för enkel hantering

RÄTT TILLBEHÖR FÖR VARJE 
SITUATION

Graco har ett sortiment av pistoltyper för att uppfylla alla 
dina behov. De är alla utrustade med unika funktioner för att 
garantera optimala sprutmålningsresultat och enkel användning 
i alla situationer.

• Reducerad färgspottning vid sprutning
• Ergonomiskt pistolhandtag
• Enkelt säkerhetslås

• Den lättaste och enklaste 

högtryckspistolen som hittills 

har byggts

• Spruta hela dagen utan att bli 

trött

Contractor™ PC-pistol 
Contractor™ PC Compact-pistol
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SPRUTMUNSTYCKEN

MUNSTYCKSFÖRLÄNGNINGAR

Inga stegar eller byggnadsställningar behövs för att spruta 
höga väggar eller innertak. Med rätt munstycksförlängning kan 
du slutföra jobbet på en gång.

• Passar enkelt på alla airless-pistoler
• Hållare för munstycke medföljer som standard
• Välj bland flera längder från 25 cm till 2 m
• Finns också med CleanShot™-ventil

Det gröna LP-munstycket
Lågt tryck

FFLP för finlackering,  

LP för väggar, innertak 

och golv

Det blå PAA-munstycket
Professionella Airless-tillämpningar

För projekt inomhus och 

utomhus samt kommersiell 

och industriell användning

Det bruna HDA-munstycket
Krävande jobb och spackel och fasad

För målning inomhus och 

utomhus samt mycket 

tunga material, inklusive 

putsfärg

Det gula munstycket
För vägmarkering

För linjemålning på 

parkeringsplatser, vägar, 

lagergolv, övergångsställen 

och idrottsplaner

WideRAC™-munstycke
60 cm sprutbild

För målning inomhus 

och utomhus vid mycket 

krävande tillämpningar

Gracos överlägsna RAC X™ SwitchTips™ 
är högkvalitativa, hållbara sprutmunstycken. 
De är specialutformade för att producera en 
konsekvent sprutbild över tid.

• Maximerar dina resultat och förbättrar kvaliteten på ditt arbete
• Finns i en mängd olika storlekar och för olika material
• Lätta att känna igen tack vare specifik färgkodning för varje tillämpning

SmartTip- 
teknik
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RÄTT TILLBEHÖR FÖR VARJE 
SITUATION

FILTER

PUMPAR

SLANGAR

MATERIALBEHÅLLARE

Filter stänger ute smuts och föroreningar från sprutsystemet. 
Vårt EasyOut™-filterutförande filtrerar färgen från insidan och 
ut, och fångar effektivt upp rester.

• Det minimerar möjliga stopp i munstycket och optimerar 
kvaliteten på ytan

• Tre filtertyper, i olika storlekar: inloppssil 1 , pumpfilter 
2  och pistolfilter 3

• Mycket enkelt att ta bort, att rengöra och återanvända

Gracos BlueMax™ II-slangar är det senaste inom 
slangteknik. De är inte bara enkla att ansluta utan håller även 
högsta prestanda ända fram till pistolen.

För slangar som är längre än 15 m rekommenderar vi en större 
diameter. Det garanterar maximal pistolprestanda.

• De lättaste och mest flexibla slangarna på marknaden
• Finns i diametermåtten 3/16 tum, 1/4 tum och upp till 

1/2 tum
• Välj bland flera längder från 4,5 till 30 m

Om din pump drar sin sista suck efter många års tjänst slutar 
din maskin mer eller mindre att fungera. Graco har därför tagit 
fram ett brett sortiment av ersättningspumpar. Målningsjobben 
behöver inte ställas på vänt.

Materialbehållare matar pumpen med hjälp av tyngdmatning. 
Deras stora kapacitet möjliggör längre arbetsperioder före 
påfyllning.

Om du använder material som är paketerat i plastsäckar ska 
du använda materialbehållaren med en säcktömmare.

• Du kan själv byta pump på mindre än en minut och utan 
verktyg

• Inga fler stillestånd: med en reservpump till hands kan 
du alltid återuppta arbetet direkt

• Tillgängliga pumpar för alla Graco-sprutor, från små till 
stora

• En fördel vid användning av tjocka material som puts och 
spackel

• Praktiska för korttidslagring och för att transportera 
material

• Enkla att manövrera tack vare stora pneumatiska däck
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FÄRGROLLERS

Om starka vindar gör att sprutmålning är omöjligt kan 
du applicera färgen med hjälp av en effektroller eller en 
JetRoller™. De kombinerar rollning och sprutning i ett svep, 
vilket praktiskt taget eliminerar sprutdimma.

• Ergonomiska: Du behöver inte doppa din roller 
i färgtråget varje gång

• Inga avbrott under rollningen, så inga torra fläckar
• Enhetlig färgfördelning över rollerhöljet

Effektrollers

• Både styva kombinationer och 

teleskopkombinationer, med 

längder från 30 till 180 cm

• Välj bland olika höljen, för 

släta eller oregelbundna ytor

TSL™

• Blandas med färgen och 

förhindrar att den torkar 

i enhetens pump

• Lämnar inga fläckar på 

ytan (till skillnad från andra 

produkter)
JetRoller™

• Förlängningsbara: Rollerns 

längd kan justeras beroende 

på jobb

• Passar alla rollers som finns 

på marknaden (18, 25 och 

45 cm)

Pump Armor™

• Outspädd: Smörjmedel och 

frostskydd för långsiktig 

pumpförvaring

• Utspädd med vatten (20 %): 

daglig rengöringsvätska för 

din enhet

UNDERHÅLLSVÄTSKOR

Gott underhåll förlänger livslängden hos din enhet. TSL™ och 
Pump Armor™ är två vätskor som du kan använda för att 
garantera långsiktig drift för din pump och enhet.

CLEANSHOT™

Ett problem som kan uppträda vid användning av förlängning 
är att sprutmunstycket spottar eller droppar färg. En enkel 
lösning är att montera en CleanShot™-ventil i änden av 
förlängningen.

• Förhindrar att sprutmunstycket spottar eller droppar 
färg

• Kan monteras på alla munstycksförlängningar
• Kan roteras 360° så att du alltid sprutar vinkelrätt mot ytan



CONTRACTOR™ PC 
CONTRACTOR™ PC COMPACT

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • 3630 Maasmechelen, Belgien  
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Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.
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Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.

Graco är ISO 9001-certifierat.

Lanserar en ny standard för högtryckssprutteknik. 

Du kräver högsta bekvämlighet och kontroll—Contractor PC och Contractor PC Compact levererar. 

Upplev det själv! Contractor PC och Contractor PC Compact airless-sprutpistol levererar Gracos-unika 

nytänkande vad gäller bekvämlighet och hållbarhet som du känner i varje jobb - kundanpassning med 

överlägset resultat, varje gång. Välj den sprutpistol som passar just din hand bäst. Välj önskad storlek. 

Utför sprutningsjobbet.

Bekväm sprutmålning
HELA DAGEN 

Besök www.graco.com eller kontakta lokal kundansvarig på Graco.

En av de lättaste 
och bekvämaste 
sprutpistolerna någonsin 

• Jobba snabbare utan att bli trött 

Den bekvämaste och lättaste sprutningen hittills. 

• E-Z Fit avtryckarjustering för personlig anpassning 

Nu kan du snabbt justera avtryckarlängden så den 

passar alla händer i alla situationer.

• Banbrytande teknik så att du kan spruta oavbrutet

 Minskade stilleståndstider med en komponent som byts 

ut på plats. 

Artikelnummer:
17Y043 

Artikelnummer:
19Y350 (endast sprutpistol)

19Y445 (sprutpistol och vippslang) 


