
Boyama işi yaparken tek istediğiniz tamamen doğru bir sonuç değildir; aynı zamanda bu sonuca 
verimli bir şekilde ve kolayca ulaşmak da istersiniz. Bu broşürde, doğru aksesuarların ve 
parçaların bunu yapabilmenizi nasıl sağladığı gösterilmektedir.

AKSESUARLAR VE PARÇALAR
Havasız püskürtme ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın
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Yedek parçalar günümüzde de sık sık fiyata dayalı olarak satın alınmaya devam etmektedir.  
Ancak bunun sağladığı az miktarda para tasarrufu, ilgili risklerle tam bir tezat teşkil etmektedir.

Orijinal Graco parçalarını tanıma

İşlenmiş Graco logosu

Graco logosu, çoğu biyel, boru 
ve manşon ürünlerimizin üzerine 
işlenir.

Holografik yapışkan

Orijinal bir Graco tamir takımının 
ambalajında her zaman bir 
holografik yapışkan bulunur.

Dayanıklı ve sağlam

Graco parçaları, diğer üreticilerin 
ürünlerine göre daha dayanıklıdır ve 
daha fazla sağlamlık hissi verir.

Neden orijinal parça tercih etmeniz gerektiğine dair üç neden

1  I  Güvenlik
Graco parçaları, mümkün olan en 
iyi kaliteye sahiptir. Diğer üreticiler 
tarafından üretilen parçalar, 
daha az sağlamdır; bu nedenle, 
daha az güvenlidir. Örneğin, 
çalıştırma basıncına ve patlamalara 
dayanamayacak bir boya hortumunu 
ele alalım.

2  I  Garanti
Garanti koşulları, yalnızca orijinal 
parçalar kullanılırsa geçerliliğini korur. 
Graco garantisi, Graco tarafından 
üretilmemiş parçalar nedeniyle oluşan 
hataları veya hasarı kapsamaz.

3  I  Zaman ve para
Yalnızca orijinal parçalar kullanarak 
güvenilir şekilde üstün performans 
elde edebilir ve duruş sürelerinden 
kaçınabilirsiniz. Daha ucuz olan 
parçalar ilave onarım maliyeti, ilave 
çalışma saati vb. ile nihayetinde size 
daha fazla zaman ve paraya mal 
olacaktır.

ORİJİNAL GRACO 
PARÇALARININ AVANTAJLARI
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Yüksek bir tavanı mı 
boyuyorsunuz?  
Bu aksesuarlar fark yaratır

Püskürtme memesi

Meme uzantısı

Boya hortumu

Doğru püskürtme memesi ile boya tüketiminden 
tasarruf edersiniz ve işin süresini azaltırsınız.

Meme uzantıları, merdivenlerle ve/veya yapı 
iskeleleriyle çalışma zorluğunu ortadan kaldırır.

Ekstra uzun bir boya hortumu ile çalışırken 
püskürtme makinenizi aynı yerde bırakabilirsiniz.

Aksesuarlar, her profesyonel uygulamacının teçhizatının önemli bir parçasıdır. Tüm Graco makineleri 
verimli olacak şekilde tasarlanmaktadır; doğru aksesuarlar da paketi tamamlamak için vardır.

Aksesuarların bu kadar önemli olmasının iki nedeni

Doğru aksesuarları kullanırsanız ince bir kat uygulamaktan 
yüksek duvarları boyamaya kadar her şeyi tek bir ünite ile 
verimli bir şekilde yapabilirsiniz. Bu, çok çeşitli işleri tek bir 
püskürtme makinesi ile gerçekleştirebilmenizi sağlar.

Aksesuarlar, bir işten kar elde etmek veya kayba uğramak 
arasındaki farkı oluşturabilir. Ünitenizi duruma göre doğru 
şekilde ayarlayarak tamamen doğru sonuçlar aldığınızdan, 
özellikle de çok daha hızlı çalıştığınızdan emin olabilirsiniz.

DOĞRU AKSESUARLARA SAHİP 
OLMANIN ÖNEMİ

1  I  Tek ünite, birden fazla uygulama 2  I  Daha hızlı ve daha verimli çalışın
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Püskürtme tabancaları ve memelerden uzantılara ve hortumlara, malzeme haznelerine ve torbalı 
arabalara kadar tüm aksesuarlar ünitenizi mevcut iş durumuna göre ayarlamanıza yardımcı olur.

HAVASIZ PÜSKÜRTME TABANCALARI

FTx™ tabanca

•	 Son	kat	işleri	için

•	 Performans,	güvenilirlik	ve	

konfor

Silver Flex™ tabanca

•	 Hem	havasız	boyama	hem	de	

şerit	boyama	uygulamaları	için

•	 Geniş	çaplı	hortumlar	için	

doğrudan	bağlantı

Contractor™ tabanca

•	 Geniş	alanları	boyamak	için	

ideal

•	 Sağlam	ancak	konforlu	

kavrama

Mavi TexSpray™ tabanca

•	 Havasız	alçı,	mastik	ve	

koruyucu	boya	işleri	için

•	 Daha	büyük	işler	ve	hacimler	

için	geniş	akışkan	kanalı	ve	

sağlam	yay

Contractor™ hat üzeri tabanca

•	 Uzantı	ile	doğrudan	bağlantı	

sayesinde	rahat	çalışma	

pozisyonu

•	 Uzantılar,	boya	ruloları	vb.	ile	

boyama	için	idealdir

TexSpray™ hat üzeri tabanca

•	 Daha	kalın	malzemelerle	

maksimum	debi

•	 Ultra	rahat	kavrama	için	kalıplı	

polimer	kabza

Silver Plus™ tabanca

•	 Daha	kalın	malzemeleri	

püskürtmek	için	mükemmeldir

•	 Kolay	kullanım	için	hafiftir

HER DURUM İÇİN DOĞRU 
AKSESUAR

Graco’da, tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek çok sayıda tabanca 
türü bulunur. En iyi püskürtme sonuçlarına ulaşmak ve her 
durumda kullanım kolaylığı sağlamak için hepsi benzersiz 
özelliklerle donatılmıştır.

• Püskürtme sırasında daha az boya çiselemesi
• Ergonomik tabanca kabzası
• Basit emniyet kilidi

•	 Şimdiye	kadar	üretilen	en	hafif	

ve	kullanımı	en	kolay	Havasız	

tabanca

•	 Tüm	gün	kullanır,	daha	az	

yorulursunuz

Contractor™ PC tabanca
Contractor™ PC Compact tabanca
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İPUÇLARI

MEME UZANTILARI

Boyayı yüksek duvarlara ve tavanlara püskürtmek için 
merdivenlere veya yapı iskelelerine gerek yoktur. Doğru uç 
meme uzantısı uzunluğu ile, işi tek seferde tamamlayabilirsiniz.

• Tüm havasız tabancalara kolayca oturur
• Standart olarak meme tutucu ile birlikte gelir
• 25 cm’den 2 m’ye kadar çeşitli uzunluk seçeneği
• CleanShot™ valfi ile birlikte de kullanılabilir

Yeşil LP (Düşük Basınç) 
memesi

Düşük Basınç

Son	kat	uygulamaları	için	

FFLP;	duvarlar,	tavanlar	ve	

zeminler	için	LP	(Düşük	

Basınç)

Mavi PAA meme
Profesyonel Havasız Uygulamalar

İç	ve	dış	konut	boyama	

işleri	ile	ticari	veya	

endüstriyel	işler	için

Kahverengi HDA meme
Ağır Koşul ve Doku Uygulamaları

İç	ve	dış	boyama	işleri	ile	

havasız	alçı	da	dahil,	çok	

ağır	malzemeler	için

Sarı meme
Yol İşaretleme Uygulamaları

Otoparklarda,	yollarda,	

depo	zeminlerinde,	yol	

geçişlerinde	ve	spor	

alanlarında	hatların	

şeritlerin	boyanması	için

WideRAC™ meme
60 cm püskürtme yelpazesi

Yüksek	çıkış	gücü	

gerektiren	iç	ve	dış	

boyama	işleri	için

Graco’nun üstün RAC X™ SwitchTips™ 
ürünü, yüksek kaliteli ve sağlam püskürtme 
memeleridir. Zaman içinde tutarlı bir 
püskürtme yelpazesi sağlayacak şekilde özel 
olarak tasarlanmışlardır.

• Sonuçlarınızı maksimuma çıkarın ve işinizin kalitesini arttırın
• Çok çeşitli boyutlarda ve farklı malzemeler için olanları mevcuttur
• Her uygulamada özel renk kodlaması sayesinde kolayca tanınır

SmartTip  
teknolojisi
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HER DURUM İÇİN DOĞRU 
AKSESUAR

FİLTRELER

POMPALAR

HORTUMLAR

MALZEME HAZNELERİ

Filtreler, kirin ve atıkların püskürtme sistemine girmesini 
engeller. EasyOut™ filtre tasarımımız, her türlü kalıntıyı etkin 
biçimde yakalayarak boyayı içten dışa filtreler.

• Meme tıkanıklığı ihtimalini en aza indirir ve son katınızın 
kalitesini maksimuma çıkarır

• Üç filtre tipi vardır, farklı boyutlarda mevcuttur: Giriş 
filtresi 1 , pompa filtresi 2  ve tabanca filtresi 3

• Çok kolay çıkar, temizlenir ve yeniden kullanılır

Graco’nun BlueMax™ II hortumları, hortum teknolojisindeki 
son aşamadır. Bağlamanın kolay olmasının yanı sıra, 
tabancada her durumda en yüksek performansı sağlarlar.

15 m’den geniş hortumlar için daha geniş bir çap seçmenizi 
öneririz. Böylece maksimum tabanca performansı elde 
edersiniz.

• Pazardaki en hafif ve en esnek hortumlar
• 3/16 inç, 1/4 inç ve 1/2 inçe kadar çaplarda mevcuttur
• 4,5’ten 30 m’ye kadar çeşitli uzunluk seçeneği

Pompanız birkaç saat kullandıktan sonra bozuluyorsa 
makineniz gerçek anlamda etkisiz kalır. Graco’nun çok çeşitli 
yedek pompa geliştirmesinin nedeni de budur. Hiç vakit 
kaybetmeden boyama işinize geri dönersiniz.

Malzeme hazneleri, yer çekimini kullanarak pompayı besler. 
Geniş kapasiteleri sayesinde tekrar doldurmadan önce daha 
uzun aralıklarla çalışabilirsiniz.

Plastik torbalar içerisindeki malzemeyi kullanıyorsanız 
malzeme haznesini torbalı araba ile birlikte kullanın.

• Pompayı bir dakikadan az bir sürede ve herhangi bir alet 
kullanmadan kendiniz değiştirin

• Artık duruş süresi yok: Elinizde yedek pompa varken her 
zaman anında işinize dönebilirsiniz

• Küçükten büyüğe tüm Graco püskürtme makineleri için 
uygun pompa vardır

• Alçı ve dolgu malzemeleri gibi kalın malzemelerle 
çalışırken çok avantajlıdır

• Ara depolama veya malzeme taşıma için kullanışlıdır
• Geniş pnömatik tekerlekler sayesinde hareket ettirmek 

kolaydır
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RULOLAR

Rüzgar olması gibi koşullar püskürtmeyi imkansız hale 
getirirse otomatik rulo veya JetRoller™ kullanarak boya 
uygulayabilirsiniz. Rulo uygulaması ile püskürtme tek bir 
işlemde birleşerek üst üste püskürtme neredeyse tamamen 
ortadan kaldırılır.

• Ergonomik: Rulonuzu her seferinde boya tepsisine 
daldırmanıza gerek yoktur

• Rulo uygulaması sırasında kesinti olmaz, böylece 
kuruduktan sonra dalgalı yüzeyler de olmaz

• Rulo havı üzerinde tekdüze boya dağılımı

Otomatik rulolar

•	 30	ila	180	cm	arasında	

uzunluklarda	bükülmez	ve	

teleskopik	kombinasyonlar

•	 Pürüzsüz	veya	düzensiz	

yüzeyler	için	çeşitli	havlar	

mevcuttur

TSL™

•	 Boya	ile	karışır	ve	boyanın	

ünitenizin	pompasında	

kurumasını	önler

•	 Son	katınızda	noktalara	neden	

olmaz	(diğer	ürünler	gibi)JetRoller™

•	 Uzatılabilir:	Rulo	uzunluğu	işe	

göre	ayarlanabilir

•	 Pazardaki	tüm	rulolar	için	

uygundur	(18	cm,	25	cm	ve	

45	cm)

Pump Armor™

•	 Seyreltilmemiş:	Pompanın	

uzun	süre	saklanması	için	

yağlayıcı	ve	antifriz

•	 Suda	seyreltilmiş	(%20):	

Üniteniz	için	günlük	temizlik	

akışkanı

BAKIM AKIŞKANLARI

İyi bir bakım, ünitenizin kullanım ömrünü uzatır. TSL™ ve 
Pump Armor™, pompanızın ve ünitenizin uzun süre boyunca 
düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için kullanabileceğiniz iki 
akışkandır.

SABİT EK PARÇALARI

Püskürtme memesinden boyanın çiselemesi veya damlaması, 
bir uzantı kullanırken karşılaşılabilecek olası bir sorundur. 
Uzantının ucuna bir Sabit Ek Parçaları valfi takarak kolayca 
çözüm uygulanabilir.

• Memeden gelen çiseleri ve damlaları giderir
• Her türlü meme uzantısına takılabilir
• 360° döndürülebilir; böylece her zaman yüzeyin dikine 

püskürtme yapabilirsiniz



CONTRACTOR™ PC 
CONTRACTOR™ PC COMPACT

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

Bu	belgede	yer	alan	tüm	yazılı	ve	görsel	veriler	baskı	sırasında	mevcut	en	son	ürün	bilgilerini	içermektedir.	Graco,	önceden	haber	vermeden	değişiklik	yapma	hakkını	saklı	tutar.
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Graco,	ISO	9001	sertifikasına	sahiptir.

Havasız püskürtme tabancası teknolojisine yeni bir standart geliyor. 

Contractor PC ve Contractor PC Compact istediğiniz maksimum konforu ve kontrol kabiliyetini sunuyor.  

Kendiniz deneyin! 

Contractor PC ve Contractor PC Compact havasız püskürtme tabancası, konfor ve dayanıklılık açısından 

size özel geliştirilen Graco inovasyonlarını barındırıyor, her işte güvenebilir ve her defasında mükemmel 

sonuçlar elde edebilirsiniz. Eliniz için en uygun olan tabancayı seçin. Size uygun boyutu seçin. Her işte 

püskürtme için kullanın.

GÜN BOYU 
Yüksek Konfor ve Kontrol

Daha fazla bilgi için lütfen www.graco.com/contractorPCgun  
adresini ziyaret edin.

19Y445	(tabanca	ve	
kamçı	hortum)	

Parça	
numarası:	19Y350	
(yalnızca	tabanca)Şimdiye Kadar Yapılmış 

En Hafif, En Rahat 
Tabancalardan Biri 

•	 İşleri	Daha	Az	Yorgunlukla	Daha	Hız	Bitirin	

Şimdiye kadarki en konforlu ve en hafif

 püskürtme deneyimini sunuyor.

•	 Kişiye	Özel	E-Z	Fit	Tetik	Ayarı	

Tetik ayarını artık elinizin büyüklüğüne ve

 koşullara göre hızlı şekilde özelleştirebilirsiniz

•	 Devrim	Yapan	Teknolojisi	Sayesinde	Yorulmak	Yok

	 1 parçalı, çalışma sırasında ayarlanabilen tasarımı 

sayesinde  


