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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.

Automatize seu negócio

Bomba elétrica de lubrificação G3™

Kit de lubrificação pronto para uso com tudo que você precisa para sua instalação

Mudanças de temperatura, diferentes tipos de graxa e requisitos de instalação desafiadores não são
problema para a bomba elétrica de lubrificação G3. Com um design flexível, que inclui elementos de
bomba ajustáveis e a capacidade de trabalhar com sistemas baseados em injetor e de progressão
em série, a G3 é uma bomba robusta e com bom custo-benefício, que estenderá a vida útil do
maquinário, reduzirá os custos de operação e aumentará a produtividade.

Desempenho consistente
Lubrificação integrada continuamente monitorada
independentemente da extensão do cronograma
operacional: 24 horas por dia, 7 dias por semana,
a Graco é capaz de lubrificar.

Redução de custos com
equipamentos

Controlador GLC 2200

Proteja seu equipamento de contaminação, lubrificação
maior ou menor do que o necessário e de falhas
mecânicas causadas por lubrificação inadequada.

O Controlador GLC 2200 é uma ferramenta excelente. Projetado com recursos facilmente dominados
pelo usuário e benefícios que você realmente vai usar, como os alarmes sonoros e visuais na cabine
que garantem que o equipamento tem a lubrificação adequada. Os LEDs permitem que você saiba
o que o sistema está fazendo com um rápido passar de olhos e a tela digital de fácil leitura torna
mais simples programar e monitorar seu equipamento.

Manutenção planejada
Permite um tempo maior entre as manutenções programadas
para manter seu equipamento funcionando em sua instalação.

Operação mais segura
Evite paradas no local de trabalho e reparos programados
de equipamento e manutenção regular na loja.

Válvulas de medição MSP™
Cada kit inclui os dispositivos de medição adequados. Não é preciso descobrir as taxas
de lubrificação ou calcular o comprimento das linhas. A precisão é medida, testada
e ajustada sob medida em nossa própria fábrica para um desempenho excelente.

Tubos flexíveis e acessórios
Kits de instalação simples com tudo que você precisa pronto para usar - não são necessárias ferramentas especiais!

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

Incluímos tudo que é necessário para instalações mais rápidas sem a necessidade
de ferramentas especiais. Você não precisa mais ficar procurando cada adaptador
e conector - está tudo numa caixa só pronto para a instalação.

www.graco.com
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