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Firma Graco jest światowym liderem  

w branży systemów i komponentów 

przeznaczonych do pracy z płynami. 

Od roku 1926 oferujemy produkty 

przenoszące, mierzące, kontrolujące, 

dozujące i nakładające różne płyny i 

materiały lepkie. Podstawą sukcesów 

Graco są zaawansowane technolo-

gie oraz najwyższa jakość procesów 

produkcyjnych i obsługi klienta. 

Podejmujemy współpracę wyłącznie 

z dystrybutorami dostarczającymi 

urządzenia do natryskowych prac 

wykończeniowych, nanoszenia powłok 

ochronnych, obiegu farb, smarowania i 

dozowania uszczelniaczy oraz klejów, a 

także nanoszenia farb proszkowych. 
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RÓŻNOŚCI

Drogi Czytelniku!

Czy zauważyłeś jakieś zmiany w logo Graco na okładce niniejszego 
magazynu ContractorMag? W tym wydaniu logo zostało w wyjątkowy 
sposób „wygrawerowane”. 

Takie grawerowane logo znajduje się również na oryginalnych częściach 
Graco. W tym wydaniu chcielibyśmy zająć się tą kwestią. W końcu części 
zamienne często są kupowane tylko i wyłącznie na podstawie ceny. Nie 
jest to podejście pozbawione ryzyka. Możesz o tym przeczytać na stronie 
8 i dalej.

Tak naprawdę, nie tylko od używania oryginalnych części zależy, czy 
Twój sprzęt będzie osiągał pełnię możliwości. Graco oferuje akcesoria 
przyspieszające pracę, zwiększające jej wydajność i umożliwiające 
osiągnięcie wyższej jakości przy wszystkich projektach, nawet najbardziej 
wymyślnych. Na stronie 4 opisujemy tego rodzaju przypadki.

Zapraszam do lektury.

Jan Jansegers
Trade Marketing Manager
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STARANNA KONSERWACJA 
WYDŁUŻA OKRES 
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

Graco oferuje akcesoria przyspieszające 

pracę, zwiększające jej wydajność i 

umożliwiające osiągnięcie wyższej  

jakości przy wszystkich projektach,  

nawet najbardziej wymyślnych.”

ZAWSZE DOCENIAJ ZNACZENIE 
WŁAŚCIWYCH AKCESORIÓW 
I CZĘŚCI ZAMIENNYCH
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„Podczas prac malarskich chcemy nie 

tylko osiągnąć perfekcyjny efekt, ale 

również zrobić to możliwie wydajnie. 

Malarze nie zawsze zdają sobie 

sprawę z tego, jaką rolę mogą tu pełnić 

akcesoria” — mówi Mark Andersen, 

dyrektor globalny ds. marketingu 

akcesoriów w Graco. Szczegółowo 

objaśnia on znaczenie akcesoriów.

JAK NAJLEPIEJ WYKORZYSTAĆ 
URZĄDZENIE: KLUCZOWE 
ZNACZENIE      AKCESORIÓW

AKCESORIA

Różnego typu prace, od nakładania cienkich powłok lakierniczych 
do malowania wysokich ścian, mogą być wykonywane tak samo 
wydajnie za pomocą tego samego urządzenia, dzięki zastosowaniu 
odpowiednich akcesoriów.
MARK ANDERSEN, DYREKTOR GLOBALNY DS. MARKETINGU AKCESORIÓW W GRACO 

I
stotną cechą urządzeń Graco jest 
wydajność, jednak stosowanie 
odpowiednich akcesoriów jest 
kluczowe. „Tak naprawdę mogą 

one usprawnić lub zepsuć prace 
malarskie” — mówi Mark.

Jeden moduł,  
wiele zastosowań
„W arsenale środków profesjonalne-
go malarza nie powinno zabraknąć 
akcesoriów” — mówi Mark. Różnego 
typu prace, od nakładania cienkich 
powłok lakierniczych do malowania 
wysokich ścian, mogą być wykony-
wane tak samo wydajnie za pomocą 

tego samego sprzętu, dzięki zasto-
sowaniu odpowiednich akcesoriów. 
Możliwie najlepsze dostosowanie 
urządzenia do konkretnej sytuacji 
pozwoli nie tylko osiągnąć wynik bez 
zarzutu, ale również znacząco przy-
spieszyć pracę. 

Wydajniejsza praca
Akcesoria mogą zadecydować o 
tym, czy dana praca okaże się zy-
skowna, czy też przyniesie straty. 
Mark podaje przykład: „Przypuśćmy, 
że potrzebujemy pomalować natry-
skowo wysoki sufit. Dzięki zastoso-
waniu właściwej dyszy natryskowej 
będzie można zaoszczędzić wiele 
litrów farby, a także zredukować 
czas pracy. Wysięgniki sprawiają, że 
nie jest już konieczne przestawia-
nie drabin. Natomiast bardzo długi 
wąż do farby sprawia, że nie jest już 
konieczne ciągłe przemieszczanie 
urządzenia natryskowego, a wiadra 
wystarczy przenosić na mniejsze 
odległości. Krótko mówiąc, dzięki 
tym trzem akcesoriom projekt zosta-
nie zrealizowany znacznie wydajniej 
niż bez ich użycia.”
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Teraz nie mogę się obejść bez wysięgników.  
Dzięki temu, że nie potrzebuję już drabiny,  
mogę pracować szybciej i bezpieczniej.
JOHN COATS, WŁAŚCICIEL LIBERTON DECOR (WIELKA BRYTANIA)

przykładów z praktyki
Udowodniona wartość zastosowania akcesoriów
Zastanawiamy się nad różnymi „problematycznymi sytuacjami”, które mogą wydawać się znajome.  

Na szczęście wyjaśniamy również, które akcesoria oferują rozwiązania poszczególnych sytuacji.

Trudno dostępne miejsca
Każdy, kto ma do pomalowania natryskowego wysokie ściany i 
sufity, pewnie odruchowo pomyśli o drabinach i rusztowaniach. 
Jednak to wcale nie musi być takie trudne. Dzięki naszym wysię-
gnikom nie trzeba już przestawiać drabin ani wspinać się  
na rusztowania. Wystarczy przymocować wysięgnik do pistoletu, 
a praca może zostać wykonana za pierwszym podejściem.

Zużycie dyszy i pompy
Jeżeli przez końcówkę dyszy przejdzie około 
750 litrów farby, jakość natryskiwania może 
się pogorszyć. Aby wydłużyć okres eksplo-
atacji naszych dysz, ostatnio wprowadziliśmy 
dysze RAC X™ LP. Na czym polega wielka 
różnica w porównaniu do starych dysz? Te-
raz natryskiwanie odbywa się przy ciśnieniu 
niższym o 30 do 50%. A mniejsze ciśnie-
nie oznacza mniejsze obciążenie agregatu. 
Dysza i pompa zużywają się wolniej, dzięki 
czemu można z nich korzystać dłużej. Co 
więcej, zakup dyszy zwróci się już po wyko-
naniu projektu wykorzystującego 30 litrów 
farby ściennej.

6
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ROZWIĄZANIE: 
WYSIĘGNIKI

• Przestawianie drabin lub 
budowanie rusztowań to już 
przeszłość

• Łatwe mocowanie do 
dowolnego pistoletu 
bezpowietrznego

• Wysięgniki o długości od 
25 cm do 2 m, z możliwością 
łączenia do 6 m

ROZWIĄZANIE:  
DYSZE RAC X™ LP

• Dłuższy okres eksploatacji dyszy 
i pompy

• Mniej zapylenia przy natryskiwaniu 
i lepsze wykończenie

• Lepsza kontrola natryskiwania: do 
30% oszczędności na sprzęcie 
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Oprócz sposobu wykończenia, dużą zaletą jest 
prędkość. W porównaniu do konwencjonalnego 
malowania wałkiem JetRoller umożliwia 
oszczędzenie połowy czasu.
ARKADIUSZ DROZD, MALARZ W APS SERVICE (POLSKA)

Przestój na budowie
Każdy hydrodynamiczny agregat natryskowy 
jest wyposażony w potężną pompę zasysającą 
farbę. Jeżeli po wielu godzinach pracy pompa 
zawiedzie, urządzenie nie będzie mogło być 
używane. Często terminy robót są napięte, za-
tem przestój nie jest wskazany. Dzięki wyjątko-
wemu systemowi ProConnect™ z łatwością 
samodzielnie wymienisz pompę. Ponowne 
podjęcie pracy będzie kwestią minut. System 
jest dostępny dla wszystkich hydrodynamicz-
nych agregatów natryskowych Graco.

Zbyt mała szerokość strumienia
Jeżeli potrzebne jest natryskiwanie dużych, 
gładkich powierzchni, dobrze byłoby to zrobić 
wykonując jak najmniej ruchów. A zatem przy 
jak najszerszym strumieniu. Nasza dysza Wi-
deRac™ zapewnia szerokość strumienia do 
60 cm. Pozwoli ona nie tylko uzyskać lepszą 
atomizację, ale również zaoszczędzić sporo 
czasu. Krótko mówiąc, to absolutnie niezbęd-
ne akcesorium do zastosowań wymagających 
dużej produktywności.

Kiedy możliwe jest tylko malowanie wałkiem
Profesjonalni malarze wiedzą, że przy niektórych powierzch-
niach malowanie wałkiem jest jedyną opcją. Tu właśnie jest 
miejsce na wałek JetRoller™, wygodne akcesorium łączące 
malowanie wałkiem i natryskiwanie. Powstaje minimalna ilość 
zapylenia przy natryskiwaniu, a akcesorium sprawnie łączy 
wykończenie typowe dla malowania wałkiem z prędkością, 
elastycznością i wygodą natryskiwania hydrodynamicznego.
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ROZWIĄZANIE:  
SYSTEM PROCONNECT™

• Nigdy więcej przestojów: dzięki zapasowej 
pompie można od razu wznowić pracę

• Wymiana pompy zajmuje parę minut; nie są 
potrzebne żadne narzędzia

• Nie ma konieczności oddawania urządzenia 
do naprawy do partnera serwisowego, wy-
starczy tam oddać tylko pompę

ROZWIĄZANIE:  
JETROLLER™

• Połączenie malowania wałkiem i na-
tryskiwania w jednym ruchu.

• Ergonomiczne: przenoszenie wiader 
i pojemników to już przeszłość.

• Nadaje się do wszystkich wałków na 
rynku (18 cm, 25 cm i 45 cm).

ROZWIĄZANIE:  
DYSZA WIDERAC™ 

• Natryskiwanie w jednym 
ruchu, na szerokości 60 cm

• Natryskiwanie podwójnej ilości 
w czasie o połowę krótszym

• Oprawa mocno utrzymuje 
dyszę w uchwycie
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Robię wszystko, co możliwe, aby osiągnąć 
idealny wynik końcowy. Dzięki zaworowi 
CleanShot mam pewność, że na ścianie nie 
będzie żadnych rozprysków.
CYRIL JULIEN, WŁAŚCICIEL FIRMY MALARSKIEJ JULIEN (FRANCJA)

Pryskanie i kapanie z dyszy
Potencjalnym problemem przy stosowaniu wysięgników 
może być pryskanie lub kapanie farby z dyszy natry-
skowej. Umieszczenie zaworu CleanShot™ na końcu 
wysięgnika pozwala łatwo rozwiązać ten problem. Dzięki 
iglicy wbudowanej w zawór farba nie będzie już kapać 
ani wyciekać z dyszy, niezależnie od tego, w którą stro-
nę będzie trzymany wysięgnik.

6

Łatwo odszukaj akcesorium odpowiednie  
do urządzenia oraz pracy
Czy chcesz się szybko dowiedzieć, jak realizować projekty 
łatwiej i bardziej wydajnie? Korzystając z darmowej aplikacji 
Graco, możesz natychmiast sprawdzić, które akcesoria 
pasują do posiadanych urządzeń. Dzięki temu możesz 
używać sprzętu do większej liczby zastosowań i w pełni 
wykorzystywać jego możliwości!

Prosta i szybka w użyciu.

Obejmuje wszystkie urządzenia, akcesoria  
i części zamienne Graco.

Zawsze aktualne informacje.

Dostępna w wersji iOS, Android oraz online.

Wejdź na stronę www.contractorclub.com i pobierz darmową aplikację  
Graco App dla systemów iOS lub Android.

ROZWIĄZANIE:  
ZAWÓR CLEANSHOT™

• Eliminuje rozpryski i kapanie z dyszy
• Może być podłączony do dowolnego 

wysięgnika
• Można go obracać o 360°, aby 

umożliwić natryskiwanie w pionie 
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Gwarancja na urządzenie 
jest ważna tylko w przypadku 
używania oryginalnych części.
GERDO ALAS, PARTNER SERWISOWY G-COLOR

Wyobraźmy sobie, że wąż do farby nie jest  
w stanie wytrzymać ciśnienia i eksploduje. 

PASCAL BESCIAJIAN, PARTNER SERWISOWY LOCAPEINT

DOSSIER AKCESORIA I CZĘŚCI

ORYGINALNE CZĘŚCI GRACO: 
WAŻNIEJSZE NIŻ MYŚLISZ!

CZĘŚCI

Przypuśćmy, że Twój agregat natryskowy przestał działać, i masz pewność, że przyczyną problemu 

jest drobny element. Możesz wówczas ulec pokusie szybkiego kupienia taniej części zapasowej online. 

Nasi partnerzy serwisowi wyjaśniają, dlaczego lepiej tego nie robić.

C
zęści zamienne są nadal 
zbyt często kupowane na 
podstawie ceny. Jednak 
kilka euro, które można w 

ten sposób zaoszczędzić, pociąga 
za sobą wiele zagrożeń, nie tylko dla 
urządzenia, ale również dla projektu 
oraz dla bezpieczeństwa.

Pomyśl o bezpieczeństwie
„Każdy element Graco jest opraco-
wany tak, aby spełniać określone 
normy i możliwie wysokie standardy 
jakości” — mówi Pascal Besciajian 
z Locapeint (Francja). Części innych 
producentów nie spełniają wyma-
gań Graco w zakresie jakości. Nie 
są one tak solidne, co może mieć 
opłakane skutki dla projektu. Wy-
obraźmy sobie, że wąż do farby nie 
jest w stanie wytrzymać ciśnienia i 
eksploduje. Nie muszę wdawać się 
w szczegóły dotyczące tego, jakie 
obrażenia może to spowodować.” 

Pomyśl o sprzęcie
„Bezpieczeństwo jest najważniejsze, 
jednak istnieją również inne istotne 
czynniki” — dodaje Gerdo Alas z 
G-Color (Estonia). „Gwarancja jest 
ważna tylko w przypadku używania 
oryginalnych części Graco. Gwa-
rancja Graco nie obejmuje żadnych 
usterek ani uszkodzeń spowodowa-
nych częściami innych producen-
tów niż Graco. W razie naruszenia 
tego warunku, gwarancja na urzą-
dzenie — powiązana z numerem 

seryjnym — przestaje obowiązywać, 
i koszty napraw nie będą już pokry-
wane.” 

Pomyśl o czasie  
i pieniądzach
Na zakończenie Gerdo Alas zwra-
ca również uwagę na wydajność 
pracy: „Oryginalne części zapew-
niają, że urządzenie pozostaje 
w nienagannym stanie. Jest to 
jedyny sposób gwarantujący opty-
malne działanie i unikanie przesto-
jów. W przypadku zastosowania 
tańszych części w rzeczywisto-
ści okaże się, że na dłuższą metę 
będą one wymagały poświęcenia 
więcej czasu i pieniędzy: koszty 
dodatkowych napraw, dodatkowe 
godziny pracy i tak dalej. I jeszcze 
trzeba to będzie wyjaśnić swoim 
klientom…”
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Grawerowane logo Graco
Na większości naszych tłoczysk, cylindrów i tulei widnieje grawerowane logo 
Graco. Ponadto nasze części są odczuwalnie mocniejsze i solidniejsze niż 
części innych producentów.

Etykieta holograficzna
Online dostępne są zestawy naprawcze praktycznie identyczne z zestawami 
oferowanymi przez Graco. Na czym polega różnica? W przypadku oryginalnego 
zestawu naprawczego Graco na opakowaniu znajduje się holograficzna naklejka.

Oryginalne czy nie? Dzięki temu będziesz wiedzieć na pewno!
Potrzebujesz części zamiennej? Zwróć uwagę na te szczegóły, aby mieć pewność, 
że kupujesz oryginalną część Graco.

Dla przykładu porównaliśmy nasz cylinder z cylindrami dwóch innych producentów. Co się okazało?  
Inne cylindry szybko zawiodły, tak że pompa nie była już w stanie uzyskać wystarczającego ciśnienia. W razie  
używania cylindra innego producenta, wymiana uszczelnień i cylindra będzie konieczna od 4 do 5 razy częściej.

Zwracaj się do autoryzowanych dystrybutorów oraz partnerów serwisowych Graco
Nie ryzykuj i kupuj części u autoryzowanego dystrybutora Graco lub poproś o wymianę autoryzowanego partnera 
serwisowego. Dane możesz znaleźć na stronie www.graco.com w zakładce „Gdzie kupić”.

PRODUCENT X
Usterka 

po 779 litrach

PRODUCENT Y
Usterka 

po 1003 litrach

GRACO
Brak usterki

Test przerwano po 3122 litrach

Test wytrzymałości cylindra

CZARNO  
NA  

BIAŁYM
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STARANNA KONSERWACJA 
WYDŁUŻA OKRES EKSPLOATACJI 
URZĄDZENIA

CZĘŚCI

Agregaty natryskowe Graco mogą bez 

problemu działać przez całe lata. Niektórzy 

malarze korzystają nawet z tego samego 

sprzętu przez dziesięciolecia. Jest jednak jeden 

warunek: wszystko zależy od konserwacji. 

Dzięki pomocy partnera serwisowego możesz 

mieć spokój na wiele lat, a kto wie, może 

nawet dziesięcioleci…

72%
Brak  
konserwacji

Nawet jeśli zaraz rozpoczynasz weekend, wyczyść swoje urządzenie w piątek.  
W ten sposób unikniesz problemów z uruchamianiem w następny poniedziałek.

JONAS MAKAUSKAS, PARTNER SERWISOWY UAB SILDA

PRZYCZYNY  
USTEREK

14%
Zużycie

14%
Nieprawidłowe  
używanie

C
zy Twoje urządzenie pryska 
lub stawia opór? Na podsta-
wie badań wiemy, że w co 
najmniej 72% przypadków 

przyczyną jest brak konserwacji.

Rola partnera serwisowego
Dobra konserwacja zaczyna się od 
Ciebie, ale nie jesteś sam. Partner 
serwisowy nie tylko udzieli Ci po-
rady, ale może również sprawdzić 
Twój sprzęt do natryskiwania i we 
właściwym czasie wykryć drobne 
problemy. W ten sposób uda się 
uniknąć poważniejszych usterek, 
które są bardzo kosztowne. Zatem 
pamiętaj, aby regularnie oddawać 
urządzenie do sprawdzenia.

my, jak ono działa. Podkreślamy 
znaczenie prawidłowego czyszcze-
nia. Wystarczy dziesięć minut, aby 
odpowiednio oczyścić urządze-
nie. Jednak jeśli tego nie powiemy, 
klienci tego nie zrobią.”

„Ciężki poniedziałek”
Na zakończenie Jonas ma specjal-
ną wskazówkę. Regularnie wystę-
pującym zjawiskiem jest to, że klien-
ci chcą jak najszybciej rozpocząć 
weekend i zaniedbują czyszczenie 
w piątek po południu. W następny 
poniedziałek urządzenie zaczyna 
zawodzić, kulka się blokuje – i koń-
czy się wizytą u nas. Mówimy na to 
„ciężki poniedziałek”.

Wszystko zaczyna  
się od porad
Według Jonasa Makauskasa z UAB 
Silda (Litwa), konserwacja rozpo-
czyna się w momencie sprzeda-
ży: „Kiedy przekazujemy klientom 
instrukcje dotyczące tego, w jaki 
sposób korzystać z urządzenia i 
czyścić je, stwierdzamy, że mają 
oni mniej problemów. Podczas uży-
wania urządzenia są pewni siebie i 
unikają problemów wynikających z 
niewiedzy.”

Czyszczenie jest kluczowe
Pascal Besciajian z Locapeint mówi 
to samo: „Kiedy sprzedajemy jakieś 
urządzenie, na miejscu objaśnia-
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DYSZE RAC X™ LP

Dysze RAC X LP pozwalają natryskiwać z ciśnieniem 
mniejszym o 30–50%. Umożliwia to lepsze wykończenie, 
powstawanie mniejszej ilości zapylenia przy malowaniu, 

zapewnia większą niezawodność i dłuższy czas eksploatacji. 
Dysze są dostępne do wszystkich urządzeń Graco, od 
najmniejszych pistoletów do największych agregatów 
hydrodynamicznych. Nadal pracujemy również nad 

systematycznym rozszerzaniem gamy dysz LP.

TSL™ (THROAT SEAL LIQUID)

TSL to specjalny płyn zapobiegający wyschnięciu farby w 
pompie agregatu natryskowego. Ten wyjątkowy produkt zo-
stał opracowany w taki sposób, że łączy się z farbą i zacho-
wuje jej płynność. Co więcej, TSL, w odróżnieniu od innych 

produktów, nie zmienia koloru wykończenia.

PUMP ARMOR™

Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez kilka dni, pa-
miętaj o zastosowaniu po czyszczeniu środka Pump Armor. 
Utrzymuje on pompę w dobrym stanie, zabezpiecza ją przed 
mrozem i korozją, a także zapobiega blokowaniu się kulki. 

Syfon należy umieścić bezpośrednio w (rozcieńczonym) płynie 
Pump Armor, a tryb FastFlush zajmie się resztą.

6 wskazówek  
pozwalających utrzymać 

urządzenie w dobrym stanie

Czyść urządzenie po każdym użyciu,  
aby wypłukać wszelkie pozostałości.

Po czyszczeniu lub jeśli urządzenie nie będzie 
używane przez jakiś czas stosuj Pump Armor™.

Jeśli urządzenie nadaje się do tego,  
używaj dysz RAC X™ LP.

Poddawaj urządzenie regularnym kontrolom  
u partnera serwisowego. 

Od czasu do czasu smaruj pompę  
TSL™, aby zapewnić jej płynne działanie.

I wreszcie, co ważne, używaj tylko  
oryginalnych części zamiennych Graco.

1

2

3

4

5

6
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SKONTROLUJ 
SWOJE URZĄDZENIE 
PODCZAS NASZYCH 
DNI SERWISOWYCH.
Aby pomóc Ci w utrzymaniu Twojego urządzenia 

w idealnym stanie, regularnie organizujemy „dni 

serwisowe”. Eksperci Graco, wspólnie z lokalnymi 

partnerami serwisowymi, przez jeden dzień są dostępni 

w Twojej okolicy i chętnie sprawdzą Twoje urządzenie.

Podczas dni serwisowych Twoje urządzenie może być dokładnie 
skontrolowane przez doświadczonego specjalistę. Nie tylko 
otrzymasz sprecyzowaną diagnozę stanu Twojego urządzenia, 
ale również, w razie potrzeby, partner serwisowy dokona wymia-
ny części. Ponadto otrzymasz wiele użytecznych wskazówek, 
pomagających utrzymać urządzenie w dobrym stanie.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

W roku 2018 planowany jest nowy objazd serwisowy w Europie. Chcesz wiedzieć, kiedy będziemy blisko Ciebie?  
Pamiętaj, aby śledzić stronę wydarzeń na www.graco.com!

Dlaczego warto skorzystać  
z dni serwisowych Graco? 

 Kontrola zapobiegawcza urządzenia wraz ze 

sprecyzowaną diagnozą. 

 Promocje na części zamienne i akcesoria.

 Użyteczne porady na temat jak najlepszego 

wykorzystywania urządzeń.

 Doskonała okazja na zadanie pytań ekspertom Graco.

Lokalny partner serwisowy dokładnie sprawdza urządzenie. Eksperci Graco odpowiadają na wszelkie pytania.



13

Książka serwisowa Graco

Nasza książka, podobnie jak książka ser-

wisowa samochodu, zawiera dokumentację 

czynności konserwacyjnych wykonywa-

nych na urządzeniu. Jej posiadanie nie 

jest obowiązkowe, ale jest to użyteczne 

narzędzie pozwalające dokonywać regular-

nych kontroli urządzenia. Z kolei w przypad-

ku sprzedaży urządzenia będziesz w stanie 

za pomocą tej książki łatwo udowodnić, że 

jest ono w idealnym stanie. Dzięki temu 

uzyskasz najlepszą cenę.

Twój partner serwisowy wypełnia 
książkę przy każdej kontroli:

Nowości od Graco

Jakie testy zostały przeprowadzone?

Czy są jakieś uwagi dotyczące urządzenia lub jego używania?

Kiedy będzie potrzebna następna kontrola?

SERVICE BOOKLET

Książka części Graco

Chcesz zamówić część zamienną i szukasz właściwego numeru części? Szukasz 

instrukcji do swojego urządzenia? Dzięki książce części Graco bardzo szybko znajdziesz 

te informacje. Wystarczy skorzystać z internetu, aby uzyskać dostęp do wiedzy 

technicznej eksperta Graco!

Pięć kroków do odszukania potrzebnych informacji:

❑ Unit tested for technical performance
❑ Unit tested for leakage
❑ Unit tested for safety
❑ Unit tested for electrical performance
❑ Other: 

❑ Unit tested for technical performance
❑ Unit tested for leakage
❑ Unit tested for safety
❑ Unit tested for electrical performance
❑ Other: 

❑ Repair kits/packings
❑ Control board
❑ Motor
❑ Pump
❑ Accessories (tips, guns, hose, etc.):

❑ Other: 

❑ Repair kits/packings
❑ Control board
❑ Motor
❑ Pump
❑ Accessories (tips, guns, hose, etc.):

❑ Other: 

TECHNICAL INSPECTION

6   I   Service Booklet Service Booklet   I   7

Date: Date:

Next inspection: Next inspection:

Number of liters sprayed: Number of liters sprayed:

/ // /20 20

Remarks Remarks

Indicate what has been repaired: Indicate what has been repaired:

Indicate what has been tested: Indicate what has been tested:

Service Partner: Service Partner:

Number of liters sprayed: Number of liters sprayed:

Kiedy miała  
miejsce kontrola?

Ile litrów farby natryśnięto  
do tego czasu?

Odwiedź stronę www.gracopartsbook.com.

Wybierz swoje urządzenie lub element.

Wybierz to, czego szukasz.

Uzyskasz wszelkie informacje:  
numery produktów, instrukcje…

Wprowadź numer części lub opis.

2

5

1

4

3

Informacje techniczne można znaleźć nie 
tylko na stronie www.gracopartsbook.com, 
ale można również uzyskać do nich dostęp 

przez aplikację Graco.
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KWITNĄCA FIRMA –  
DZIĘKI GRACO

ZAPAMIĘTAŁY FAN GRACO 

FinishPro HVLP™ 9.5, HVLP TurboForce™ 9.5, 390 ProStep™, 

pistolet Ultra® Airless Handheld, urządzenie EasyMax WPII 

Cordless™ – a to jeszcze nie wszystkie urządzenia Simona 

Deakina! Dla tych, którzy mają jeszcze wątpliwości: Simon to 

malarz/dekorator, nie dystrybutor. Właściciel firmy Deakin Decor / 

Sprayaholic z Kornwalii (Wielka Brytania) wyjaśnia, dlaczego jest 

fanem Graco.

S
imon zetknął się z urzą-
dzeniami HVLP wiele lat 
temu, dzięki przyjaciołom, 
którzy malowali natrysko-

wo samochody i drewno, korzy-
stając z tej techniki. Trzy lata temu 
przestawił się na bezpowietrzne 
malowanie natryskowe. „Stwierdzi-
łem, że przejście z HVLP do tech-
niki bezpowietrznej jest całkiem 

ekscytujące. A w międzyczasie 
dobrze opanowałem obie techniki” 
— mówi.

Budowanie i rozwój firmy
Simon zajmuje się głównie projek-
tami prywatnymi. „Niezależnie od 
tego, czy będzie to nowa budowa, 
czy odnawianie, dysponując moim 
sprzętem mogę sobie poradzić ze 

„Daj klientowi możliwość rozpylenia farby”

Czasami klienci są obecni, kiedy Simon rozpoczyna pracę w ich domach. 
„Kiedy widzę, że są zainteresowani, pytam, czy nie chcieliby sami 
spróbować. Wyjaśniam im podstawy, a potem mogą rozpylić farbę na 
niewielkiej powierzchni. To może tylko poprawić relacje z klientem!” Według 
Simona klienci są uszczęśliwieni, jeśli mogą się pochwalić samodzielnie 
wykonaną pracą. „To czy ich partnerzy i przyjaciele im uwierzą, to już inna 
sprawa” — śmieje się Simon.

Simon z urządzeniem FinishPro HVLP 9.5,  

które nazwał „Bestią”

PORADA
SIMONA
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Obsługa klienta jest fantastyczna.  
Dzięki nim czujesz się częścią rodziny  

Graco. Bezcenne!
SIMON DEAKIN, WŁAŚCICIEL DEAKIN DECOR / SPRAYAHOLIC

Na dalszych stronach przyjrzymy się 
projektowi zrealizowanemu przez Simona 

Deakina. Nawiasem mówiąc, Simon 
występuje w tym numerze magazynu 
ContractorMag, ponieważ wygrał nasz 

konkurs Longboard Challenge. Więcej na ten 
temat na stronie 19.

wszystkimi zadaniami i warunkami. 
HVLP do dokładnych wykończeń 
i agregat hydrodynamiczny, jeśli 
czas jest najważniejszy. Malowanie 
natryskowe naprawdę pomogło mi 
zbudować firmę i rozwinąć ją.” 

Najlepszy stosunek  
ceny do jakości
Simon, posiadający więcej niż pięć 
urządzeń, stoi murem za Graco: 
„Ten sprzęt jest solidny, a części 
można łatwo wymieniać. Poza tym 
urządzenia Graco mają wyjątkowo 
korzystne ceny w porównaniu do 
konkurencji. Na przykład 390. Za 
kwotę, którą trzeba zapłacić, do-
stajemy niesamowicie uniwersalne 

urządzenie. Mogę je polecić każde-
mu.” Czy jakieś inne czynniki mogły 
wpłynąć na jego decyzję wyboru 
Graco? „No dobrze... niebieski to 
jeden z moich ulubionych kolorów” 
— mówi ze śmiechem. 

Jedna wielka rodzina Graco 
Simon jest zadowolony nie tyl-
ko ze sprzętu (i jego koloru), ale 
również z obsługi klienta. „Serwis 
posprzedażny Graco nie ma sobie 
równych. Pracownicy naprawdę 
interesują się klientami, mają niesa-
mowite doświadczenie i są zawsze 
gotowi do pomocy. Dzięki nim czu-
jesz się częścią rodziny Graco. A to 
po prostu bezcenne.”

Porady Simona 
pozwalające pracować 
wydajniej

 Jeśli odpowiednio dbasz o swoje agregaty 

natryskowe, one zadbają o Ciebie.

 Prawidłowe oklejanie to połowa sukcesu. 

O wiele więcej czasu zabiera usunięcie 

niepotrzebnych napyleń.

 Zaczynaj od niskiego ciśnienia i zwiększaj je 

aż do uzyskania idealnego strumienia.

 Wybierz najwydajniejszą dyszę: nie natryskuj 

ściany dyszą 412, jeśli dysponujesz dyszą 

618.

 Utrzymuj stałą prędkość oraz odległość 

natryskiwania, aby osiągnąć najlepsze 

wyniki.

Wszystko gotowe do rozpoczęcia!
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NIESAMOWITA  
METAMORFOZA POWOZOWNI

ZAPAMIĘTAŁY FAN GRACO 

Dwa luksusowe domy wakacyjne z wszelkimi 

wygodami: tak ma wyglądać po renowacji 

wielka powozownia na kempingu Trewan 

Hall. Powiedzieć, że prace malarskie były 

wyzwaniem, to za mało. To zadanie pokazało, 

co potrafi Simon Deakin.

J
eśli masz ochotę na wakacje 
w sercu Kornwalii, wybierz 
się na kemping Trewan Hall. 
A dla tych, którzy poszukują 

nieco większego luksusu niż namiot 
czy przyczepa, Trewan Hall ma coś 
specjalnego: powozownię, która 
ostatnio została zmieniona w dwa 
wyjątkowe domy wakacyjne.

Simon zasługuje na zaufanie
Matthew Hill, kierownik kempingu 
Trewan Hall: „Simon pojawił się i na-
tychmiast zasugerował malowanie 
natryskowe. Ja znałem tylko trady-
cyjne metody malowania i począt-
kowo byłem dość sceptyczny. Ale 
on był bardzo przekonujący i zdecy-
dowanie polecał nam tę technikę, 
zatem zgodziliśmy się.” 

Potrzebny pełny  
asortyment urządzeń Graco
Ściany, sklepione sufity, belki, 
drzwi i futryny – wszystko musia-
ło zostać pomalowane. Dlatego 
cały wachlarz urządzeń Graco w 
posiadaniu Simona bardzo się 
przydał: „Ściany i sufity pomalowa-
no z użyciem agregatu hydrodyna-
micznego, bezpośrednio z wiadra 
z farbą. Było to bardzo szybkie. 

Efekt był spektakularny! Simonowi udało się wykończyć  
wszystko perfekcyjnie w bardzo krótkim czasie.
MATTHEW HILL, KIEROWNIK KEMPINGU TREWAN HALL

PRZED PO
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Do emulsji użyłem technologii 390 
ProStep™, a do lakierowania sto-
larki – urządzenia FinishPro HVLP™ 
9.5. Szczególnie przydały się wąż 
Super-Flex™ i technologia Smart 
Start™, zapewniająca automatycz-
ne wyłączenie modułu przy prze-
rwaniu natryskiwania.” 

Brak zasilania  
Pewnego wieczora w jednym z 
domów nie było prądu, jak wspomi-
na Simon. Ale to go nie zatrzymało. 
„Jedną z prac, którą miałem wyko-
nać, było zagruntowanie sufitów; 
rozwiązałem ten problem używając 
oświetlenia zasilanego akumula-
torowo oraz pistoletu Ultra® Airless 

Handheld. Wykorzystałem zarówno 
standardowy, jak i duży pojemnik na 
farbę Ultra Airless Handheld. Zatem 
mimo braku prądu mogłem po pro-
stu pracować dalej, bez opóźnień.” 

Perfekcyjne wykończenie
Matthew potwierdza: „Istotnie, 
Simon pracował wieczorami i 
nocami. Dzięki temu miał domy 
dla siebie i inni pracownicy 
mu nie przeszkadzali. I muszę 
przyznać, że efekt był spekta-
kularny! Pomimo wielu trudno 
dostępnych miejsc – takich jak 
belki na suficie – wszystko zo-
stało perfekcyjnie wykończone w 
bardzo krótkim czasie.”

INSTAFAMOUS

Simon dużo korzysta z mediów społecznościo-

wych. Więcej zdjęć i filmów, z tego projektu 

lub z innych, można obejrzeć na jednym z jego 

kanałów: 

Dzięki mojemu pistoletowi Ultra Airless Handheld, byłem 
w stanie kontynuować pracę, kiedy zabrakło prądu.  
SIMON DEAKIN, WŁAŚCICIEL DEAKIN DECOR / SPRAYAHOLIC

Simon użył 300 litrów emulsji i 30 litrów farby satynowej.Prawidłowe oklejanie to połowa sukcesu.

Sprayaholic

Sprayaholic

Deakin Decor
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Historia sukcesu z widokami na przyszłość

PRZYWRÓCENIE ŚWIETNOŚCI  
XVIII-WIECZNEJ REZYDENCJI

RÓŻNOŚCI

Budynki historyczne, mieszkaniowe, przemysłowe czy 

też handlowe.... Firma Nevin of Edinburgh Ltd jest w 

stanie zająć się wszystkim. Jeden z wyróżniających się, 

niedawnych projektów? Yester House – XVIII-wieczna 

rezydencja, której przywrócili dawny blask.

F
irma Johna Nevina i jego syna Marka specjalizuje się w 
różnych aspektach dekoracji, od porad do wykonania. 
Firma zrealizowała wiele dużych projektów malarskich, do-
tyczących budynków mieszkaniowych, biur i supermarke-

tów, w regionie Edynburga, Glasgow i Perth.  

Renowacja budynków historycznych
„Jednak najbardziej wyróżniającymi się projektami są nasze reno-
wacje budynków historycznych” — mówi Mark. Niewiele firm jest 
w stanie zaoferować tak specjalistyczne techniki. Odmalowanie 
XVIII-wiecznego Yester było zatem zadaniem w sam raz dla nas.”

Ważna rola sprzętu Graco
Malowanie Yester House wymagało wyszukanych technik ma-
larskich, jednak urządzenia Graco również miały swoją rolę do 
odegrania. Mark: „Do natryskowego położenia gruntu użyliśmy 
ST Max™ 495 Lo-Boy: to potężne urządzenie, ale jednocze-
śnie łatwe w manewrowaniu. Bez problemu byliśmy w stanie 
je przemieszczać z sali do sali czy w górę i w dół po rusztowa-
niach. Użyliśmy pistoletu Ultra® Airless Handheld do pomalo-
wania dużych, żeliwnych grzejników.” Ktokolwiek twierdziłby, że 
urządzenia Graco nie mają racji bytu w XVIII-wiecznym budynku, 
musi teraz uznać swój błąd!

Jeżeli chcesz zobaczyć Marka przy pracy w Yester House,  
obejrzyj film na Instagramie:  nevin_decorators

MARK NEVIN

• Firma: Nevin of Edinburgh Ltd

• Lokalizacja: Edynburg

• Stanowisko: Dyrektor

• Doświadczenie w malowaniu  

natryskowym: 14 lat

• www.nevinofedinburgh.co.uk

ID

Yester House został przywrócony do dawnej świetności przez Marka Nevina 

i jego zespół.

Do natryskowego położenia gruntu 
użyliśmy ST Max™ 495 Lo-Boy: 
to potężne urządzenie, ale jednocześnie 
łatwe w manewrowaniu.
MARK NEVIN, DYREKTOR FIRMY NEVIN OF EDINBURGH
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Aby uświetnić wprowadzenie naszego pistoletu 

Ultra® Airless Handheld, zaprosiliśmy grono 

malarzy na lutowe wydarzenie w mediach 

społecznościowych, mając zamiar zaangażować 

ich w prawdziwe współzawodnictwo: Longboard 

Challenge.  

C
el był prosty: zaprojektowanie deski typu 
longboard. Projekt z największą liczbą polubień 
na Facebooku wygrywa. Każdy z uczestników 
otrzymał deskę longboard, szablony z logo Gra-

co, szablony z hashtagiem #GRACOULTRA oraz pistolet 
Ultra Airless Handheld. We właściwym czasie zgłoszono 
siedem projektów. Głosowanie na Facebooku trwało od 
1 do 22 czerwca. Oddano 718 głosów. Spośród nich 
275 poparło projekt Simona Deakina, co było bardziej 
niż wystarczające, aby ogłosić go zwycięzcą. Gratuluje-
my Simonowi!

W ramach nagrody Simon mógł przedstawić siebie i jeden 
ze swoich projektów w materiale zawartym w niniejszym 
numerze magazynu. Jeśli jeszcze nie przeczytałeś jego 
opowieści, przejdź na stronę 14.

Graco w portalach społecznościowych

ŚLEDŹ NAS NA FACEBOOKU, 
TWITTERZE ORAZ INSTAGRAMIE
Czy chcesz mieć aktualne informacje dotyczące Graco? Zatem śledź nas  
w portalach społecznościowych, a będziesz mieć dostęp do wszystkich  
najświeższych informacji.

Projekt Simona  
zdobył 275 z 718 głosów

Longboard Challenge

WPROWADZENIU PISTOLETU ULTRA AIRLESS  
HANDHELD TOWARZYSZYŁ WYJĄTKOWY KONKURS

Graco Contractor ClubGracoContractorGraco Contractor Club



WWW.GRACOPARTSBOOK.COM

Do działania nie wystarczy,  
że pasuje

Ufaj tylko oryginalnym częściom Graco
Dlaczego na to nalegamy? Nieoryginalne i podrabiane części nie są produkowane zgodnie z naszymi 
standardami. Powodują one nieprawidłowe działanie urządzeń, wpływają niekorzystnie na jakość i 
prowadzą do problemów z gwarancją. Krótko mówiąc, utrudniają one zarówno Waszą, jak i naszą pracę.


