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A Graco cobre você

Instalações mundiais para suporte global
Qualidade em primeiro
lugar

Na Graco temos orgulho em fornecer os
melhores produtos da classe. Soluções
de engenharia são fabricadas em
instalações próprias, com os mais altos
padrões da indústria. Fornecemos a
você experiência e suporte ao cliente de
classe mundial para ajudar a resolver
seus desafios de lubrificação.

Alcance global

A Graco tem instalações e parceiros
de distribuição em todo o mundo para
fornecer a você os produtos e serviços
que você precisa, onde você vive. Além
disso, a Graco tem especialistas de
campo dedicados em todas as áreas
do mundo para apoiarem os produtos
que vendemos.

Capacidades do produto

A Graco possui uma grande variedade
de produtos para oferecer soluções que
atendam às suas necessidades. Nossos
produtos são projetados e testados
para executarem em ambientes mais
severos, assim você pode ter certeza de
que o seu equipamento está protegido e
funcionando com desempenho máximo.

Entre em contato conosco hoje!
Ligue 800-533-9655 para falar com um representante Graco
ou visite www.graco.com para obter mais informações.

Soluções de lubrificação confiáveis
projetadas para manter o seu
equipamento e seus técnicos
trabalhando a mais alto desempenho

A vantagem da Graco

Equipamento que trabalha tão duro quanto você
Entrada de potência

Inovações recentes, como ventilação e caminho de enchimento tubo em tubo, Advantage Drive™, fechamento de enchimento
automático e controle de motor ajustável proporcionam recursos de lubrificação móvel nunca vistos. O design de alta eficiência
distribui a quantidade certa de lubrificação no momento certo - tudo em um sistema organizado e compacto.

Ajuste da velocidade do motor para combinar as
exigências de lubrificação ao seu ambiente

Versátil e sem complicações

Controle de corrente para ajuste fino da amperagem do motor

• Bomba elétrica de lubrificação de 24 Vcc

Entrada de sinal do controlador GLC

Aplicações na fábrica

• Fornece graxa a sistemas de medição de linha dupla progressivos em série
baseados em injetor

Mova a bomba com segurança
O anel de elevação integrado é classificado
para 500 lbs (226 kg)

• O modelo de alta pressão (HP) tem capacidade para 5.000 psi (344 bar) com
uma saída máxima de 18 polegadas cúbicas (295 cc) por minuto

Engrenagens de aço temperado helicoidais de alta qualidade
são lubrificadas para a vida toda e vedadas para evitar a
entrada de contaminantes para um desempenho duradouro.
Comprovado em campo nos últimos dez anos como sendo a
transmissão mais duradoura do setor.

Lubrificação de alta qualidade para:
Operações de mineração
Construção de serviço pesado
Aplicações industriais
Mineração e trituração
Serviços de poço

Válvula elétrica de retorno de
montagem direta

NOVOS

acessório

s!

Dyna-Star
Bomba
elétrica

®

Design mecânico inovador
que aciona fisicamente
um fechamento da bomba
de enchimento para
reabastecimento limpo e
sem problemas. Não são
necessários componentes
eletrônicos, mas um
interruptor de proximidade
pode ser adicionado
para sinal eletrônico de
reservatório cheio.

Caminho de retorno e enchimento
sem cavitação
Fornece retorno e enchimento simples e diretos e até o pé da bomba.
Sem cavitação devido a enchimento e retorno inadequados sem
mangueiras de retorno externa ou tubos internos Converta um tambor
padrão em uma estação de bomba injetora em minutos.

Reservatório de aço calibre 12 resistente
Disponível em reservatórios de 60 lb (27 kg) ou 90 lb (41 kg)
com portas de enchimento e retorno alternativas que distribuam
lubrificante direto até a base da bomba. Padrão de parafuso
comum para fácil troca exigindo apenas encaixe, sem perfuração
ou placas adaptadoras.

Novo design inovador

• Mantém altos níveis de desempenho
mesmo em climas frios até -40 °C
com o modelo HP

Fechamento
de enchimento
automático

Instalada diretamente na bomba sem suportes ou mangueiras
especiais para um design compacto e menos peças para quebrar
ou desgastar. O conector Deutsch tem classificação IP69K para
evitar a entrada de umidade. Alívio de pressão integrado para
segurança e instalações compactas e eficientes.

Aplicações móveis

• Habilidade de ajustar os controles do
motor para combinarem perfeitamente
a bomba a alterações de aplicação e
ambiente

Controle de motor ajustável

Graco Advantage Drive™

• O modelo de alto fluxo (HF) tem capacidade para 3.500 psi (241 bar) com
uma saída máxima de 25 polegadas cúbicas (410 cc) por minuto

•
•
•
•
•

Luzes de status para fácil solução de problemas

CA/CC Caixa conversora

Escolha seu nível de controle

• Conveniência de potência AC enquanto mantém
controle de amperagem e velocidade CC
• Elimina requisitos de energia pneumática e
hidráulica de alto custo

• A substituição fácil e eficiente da vedação
torna os reparos rápidos para você voltar
ao trabalho sem demora

Atendimento ao cliente na América do Norte 800-533-9655 Fax 800-533-9656

Válvula Remota de Enchimento
• Posicionamento versátil ao nível do chão
permite enchimento até 5.000 psi (344 bar)

Vareta de nível

Nível baixo

Para indicar visualmente
el nivel de lubricante

Rápido indicador visual
de nivel con señal
electrónica aos
controladores
GLC 2200 o
GLC 4400

• Garante recargas limpas e eficientes
www.graco.com

Atendimento ao cliente na América do Norte 800-533-9655 Fax 800-533-9656

Fechamento de
enchimento automático
Evite enchimento excessivo ou
insuficiente com esta solução
mecânica econômica. Indicação
visual de reservatório cheio
ou conecte um interruptor de
proximidade para indicação
eletrônica.

www.graco.com
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