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3:1 PRESIDENT 

VISCOUNT I 250 och 

1,5:1 MONARK 

PUMPDELAR 

25 bar maximalt arbetstryck* 

*Det maximal a arbetstrycket for sakerhet 
bestams av pumpmotorn vid vilken pumpdelen 
ar monterad. 

MODELL 218-746 Serie C 
Rostfritt stAl, ·Severe Duty"-behandlad** 

MODELL 218-754 Serie C 
Nickelplaterat kolstAl 

MODELL 220-868 Serie A 
KolstAl 

OBS! I dessa pumpdelar ingar inga detaljer 
tl.llir-erkade-i aluminium eller zink. 

** ·Severe Duty·-behandlad pumpdel 
innebar att slitytorna ar hArd
forkromade enligt den s k 
·Severe Duty·-metoden och att 
packningarna ar tillverkade i 
det nya materialet UHMW poly
etylen for basta bestandighet 
mot korrosion och sLitage. 
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~llMANNA SAKERHETSANVI SN INGAR 

FAR A VIO FElAKTIG ANVANONING AV UTRUSTNINGEN 

All felakllg anv~ndnlng av sprululruslnlngen eller 1lllbehBren, sam fBr hogl arbelslryck, 
andring av delar, anvandning---ai'- icke forenligj -kenlikalier Eller Hirger Eller 8nvandning av slitna 
eller skadade delar kan mediBra att dessa brlsler eller spr~ngs och detla kan resultera I allvarllga 
kroppsskador, eldsv~da, explosion eller annan skada p5 egendom. 

Andra eller modiflera AlORIG n5gon del av denna sprululruslning. Delta kan Inneb~ra att ulruslningen 
f~r felaktlg funktlon. 

KONTROllERA all sprulutruslnlng regelbundel och reparera eller byl ul sliina eller skadade delar 
omede Ibart. 

nenna pump ~r konslruerad fBr ell maximall arbalslryck av 25 bar vid ell ing5ende lufllryek av 
maxlmalt B bar. Man skall alltid slr~va efler all llgga under maximall arbelstryck vid konllnuerllg 
anvandnlng av pumpen. Oels.mma g~ller fBr samtllga ing5ende komponenler eller tillbehor I systemet. 

Se till att alla farger och liisningsmedel ~r lampliga fiir delarna I kontakl med v~tskan enJigt 
lekniska dala p~ sisla sidan. En lisla iiver konslrukllonsmalerlal.ls kemlska resistens och/eller 
farglevcranlorens informallon ger besked am detta. 

Anvlsnlngar for Iryekovlaslning 

For alt mlnska risken for allvarliga kroppsskador, ock.5 innefatlanJ. Inlrangningssk.dor eller 
skador orsakade av r5rliga delar, skall alllid dessa anvisningar fiilj~s naf systemef sl,ngs av 
vld konlroll eller service av nlgon del av ulruslningen. Vid installation, rengoring eller hyl" av 
munstyeke eller narhelst man slutar atl sprula skall faljande i.ktla,: 

1 stang av lufttillfiirsaln till pumpen. 
2 Slang av den avlullande lullkranen (erfordras i systemet). 
3 Tryckavlasla genom alt lrycka av pislolen I en jordad melallburk avsedd lor f~rgspill. 
4 Oppna pumpens dranarlngsvenlll I samma jordade melallburk. 
5 lamna danna ventil oppen tills utruslnlngen tir lardig att tas I bruk igen. 

Om man misslanker alt munstyeket eller slangen ar helt igensalt eller alt lryckel Inle helt h.r 
evakuerats enligl ovansl~ende anvisningar, kan man myckel forsiktigl loss. kopplingen pa fargslangen 
oeh avlasla Iryckel successivt for alt sedan los," helt for full Iryckavlaslning. Nu kan "unslyckel 
eller slangen rengo,·as. 

Systemtryek 

Denna pump kan ulveckla ett maxlmalt arbehlryek av 37 bar, beroende p5 den lyp av motor som den 
ar ansluten till. Darfor maste all sprutulrustning och alIa til1behor klara delta maximala arbelslryck. 
QVERSKRID AlORIG del maximala arbelslrycket for n5gon komponenl eller nagot llllbehBr .om anvands 
I systemet. 

Sprutmaleria1 och losningsmedel 

Forsakra er om all alIa malerial Dch losningsmedel som anvands ar kemiskt lampliga for de pumpdelar 
som kommer I konlakl med v~lska enllgl lekniska data p5 sisla sidan. l~s alliid malerlallillverkarens 
Information belraffande anvanda material och losnlngsmedel. 



£lU- EllER EXPlOSIONSrARA 

Sla!isk elek!ricitet alstras.av flodeshas!ighelcn pg fargen genom pump, slang och sprulpislul, Om inte 
varje del av utrus!ningen ar orden!ligt jordad, kan gnistbildning ske och utrustningen karl utgora on 
fara. Gnislbildning kan acks~ ske nar stickkonlak!en pluggas i eller ur na!spanningen. Gllis!or kon 
anlanda ~ngar fr~n losningsmedel, den farg soni sprutas, dammpartiklar ach andra lattantarldlig' substanser, 
vilkel kan fororsaka brand eller explosion och resulter'a i allvarliga kroppsskadar och skadar' p, laslighet 
och egendo •• Plugga in!e i eller ur n~gan kontakl lill nalspanningen i sprulzonen, om den allra minsla 
risk finns at! losnings1f.ede1s~ngor i luften kart Jnttlndas. Om man markei' n5gon som h£!lst gnista eller 
kanner en lilen slot SKAll MAN SlUTA SPRUTA OMEDElBART. Kon!rollera al! hela sys!eme! ar ordenlligl jordal. 
Borja in!e spru!a igen forran fele! ar ~Igarda!. 

Jardninq 

For att minska risken for sta!isk gnis!bildning skall sprulutrus!ning i spru!zonen jordas. Kontrollera 
a llti d de loka la e leklri ska bes!amme lserna och spru!u!rustni ngens sepal·,ta skolse li nslrukli on for 
de!aljerade jordningsforeskrifter. Se lill alt syslemel ar anslulel Ii)] en ordentlig jordforbindelse. 

1 Pumpen eller sprutan: Om en elek!risk sprula anvands, plugga i kon!aklen till natspanningen eller 
fiirlangningskabeln i ett orden!ligl jorda! uttag. Om en annan !yp av pump eller sprulutruslning 
anvands skall den jordas genom anvandning av en separat jordlina med klammer som beskrivs i 
skiilselinslruklianen fiir pumpen. 

2 Kompressor och hydraulaggregat: Jordas enligt ti llverkarens rekommendalioner. 

3 Fargslang: Anvand endasl jordad slang med en maximal sammanlaqd langd av 150 m for all garanlera 
jordfiirbindelse. Sevidare FARGSlANGENS JOROFORBINDElSE. 

4 Sprulpis!olen: Jordas genom anslutning lill en rikligt jordad fargslang ach sprula eller pump. 

5 Objek!et som spru!as: Jordas enligl lokala beslammelser. 

6 AlIa farg- och losningsmedelsburkar jordas enligl lokala bes!ammelser. Anvand endasl me!all
beh~llare sa. ar elektriskl ledande. Placera inle burken p3 en ioke ledande yla, ! ex papper eller 
masonil som bryler jordfOrbindelsen. 

7 Fiir al! beh~lla jordfiirbindelsen vid spolning eller Iryckavlaslning skall en del av pistolens metall 
h§llas mol burkens insida nar pistolen Irycks avo 

FARA MEO RtiRLIGA OElAR 

Rorliga delar kan nypa eller allvarlig! skada fingrar eller andra kroppsdelar. VIDROR IMTE rorliga delar 
vid uppslarlning eller nar ulruslningen ar i drifl. SI§ ifr§n kraf!kallan och avlasla tryckel enlig! 
ANVI SN INGAR FOR TRYCKAVLASTN ING p3 si d 1 i nnan n§gon servi ce ulfors p§ spl'ulu!rus!ni ngen, fiir alt 
forhindra al! pumpen gor nAgo! exira pumpslag. 

Sakerhel vid skoljning och rengiirinq 

Fore skiiljning, se lill att hela syslemel ach spillburken ar ardenlliy, jordade. Se JORDNING enligl ovan. 
Fiilj anvisningarna for Iryckavlaslning enligl avan ach ta bort luf!muno!yckel frAn pislolen. Anvand 
alliid lagsla mojliga farglryck och beh~ll konlaklen me!all mol melall mellan pislolen och den jordade 
melallburken under renspolningen for all minska risken for inlrangningsskador, gnislbildning pi grund av 
s!a!isk elek!rici!.1 ach slank. 
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MODELLERNA 218-746 och 218-754 

Service p~ pumpdelen(se fig '.I} 

OBS! Rengor alIa delarall teftersom jJumpdelen -demonteras -
och kontrollera delarna betdiffande slitage Dch 
skador. Byt alIa delar som behover bytas ut. 

1 Spola igenbm pump en med lo~ningsme~el. Folj ANVISNINGAR FeR TRYCK
AVLASTNING p~ sid 1. Stanna pump en i botten av pumpslaget. Lossa 
pumpdelen fr~n luftmotorn. 

2 Ta bort de fyya: sTalfbultarna (31) fdn pumphuset (6). Ta bort ventIl
huset (19 eller 20). 

3 LOSSE packningsmuttern (2). 

4 Ta bort ventilsatet (22) fr~n ventilhuset (19 eller 20). Avlagsna stopp
pinnen- (18) och not era i vilket hAl par pinnen ar fixerad. Laget bestammer 
hur mycket spel kulan (21) har. Plocka bort kulan (21) och packningen (7). 
Rengor alIa delar och kontrollera des sa betrlffande slitage_ooh skador. 

5 Ora av cylindern (9) fr~n kolvstlngen (38). Kontrollera cylinderns insida 
betraffande slitage och skador och byt om s~ erfordras. 

6 Ta bort de tre skruvarna (17) och brickorna (16). Demontera kolvdelarna. 
Rengor och Itermontera enligt fig 3.1 elle~som visas pi sid 4, om 
reparatlonssatserna 218~757 eller 220-925 installeras som extra tillbeh6r. 
Montera de nya delarna fr~n satsen. Anvlnd llsvatska pi skruvarna (17) 
och dra jamnt med ett moment av 40-42 Nm. 

7 Ta bort ITvre packningen (7) frAn pumphuset (6) och byt till ny. 

8 Ta bort packningsmuttern (2), gland en (40 och 43) och V-packningarna (41 
och 42) frAn pumphuset (6) och rengBr pumphuset. 5mBrj de nya delarna 
(packningarna) med TSL-o-lja ath Ite-tmantera i motsatt foljd som visas i 
fig 3.1 elleT pA sid 4, om reparationssatserna 218-757 eller 220-925 
installeras som extra tillbehor. Se till att V-packningarnas lappar vands 
nedat eller att koppackningssatsen 218-757 vands nedat in i pumphuset. 
Satt tillbaka packningsmutternoch dLa It med ett moment av 22-25 Nm. 

9 Dema~tera inte kolvstAngen om det inte ar nodvandigt. Notera hur lAngt 
justerskruven (38e) skjuter ut ur den nedre gave In (38f). Detta bestammer 
spelet p~ kolyens kula (12). Skruva sedan bort justerskruven fr~n ko1y
st~ngen (38c). Ta bort denovre och nedre gayeln 08d och 38f). Kontrollera 
O-ringarna (38a och 38b) p~ plats. Byt alIa delar med grader, rep or eller 
slitage. Atermontera. Se_till att skruva in justerskruven (38e) till sitt 
ratta avstAnd. (For andring av kulspelen S8 fig 2.1.) 

10 satt tillbaka kolvstangen (381 genom botten pa pumphuset (6) och 
kopplingsmuttern (1). 

OBS! Byt alltid venti:lkulorna (12, 21) och satena (22, 23) samtidigt vid 
slitage. Kontrollera lackage genom att fylla losningsmedel i satet. 

Ll Atermontera bottenventilen och se till att stoppinnen (18) placeras i 
ratt halpar. 

12 Smorj de fyra stagbultarna (31) och skruva in _dem i pumphuset (6). 
Ora med ett moment ay 22-25 Nm. 

13 Montera pumpdelen till luftmotorn enligt separat bruksanvisning for 
pumpen. 
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Kulspel 

BOTTENVENTIL 

Kulspel 
KOLV 

Rg 2.1 _____________ _ 

14 Satt tillbaka jordledningen om den togs bort under service. 

15 Fyll packningsmuttern/smarjkoppen till en tredjedel med Graco 
TSL-olja. 

Justering av kolv- och bottenventilerna (se fig 2.1) 

Pa fabrik stalls kulspelen pa kolvventiler och bottenventiler in for farg med 
medelviskositet for sprutapplicering. Stoppinnen (18) i bottenventilen ar 
stalld i sitt lagsta hal par och kulspelet i kolvventilen ar stallt pa 4,8 mm 
eller fyra vary pa justerskruven (38e) fran kulans bottenlage. 

1 Om f~rg med h6g viskositet anv~nds och -pumpen arbetar ore~elbundet, 
aka kulspelet i bottenventilen genom att flytta pinnen (18) till mitten 
eller Qvre hAlpsr, och i kolven genom att skruva ut justerskruven (38e) 
tva vary eller till 7,1 mm kulspel. 

2 Om farg med extremt lag viskDsitet anvands och pulsationer uppstar, minska 
pulsationerna genom-att skruva in justerskruven tvA vary till ett 
kulspel av 2,3 mm pa kolvventilen. 

Demontera pumpen enligt tidigare anvisITingar och justera ventiler_na _enligt 
nedan: 

Placera kolven i ett skruvstycke med mjuka backar. Lossa kolvstangens Bvre 
gavel (38d) for att minska spanningen pa justerskruven (38e). Justera skruven 
for on skat kulspel och dra fast kolvstangens avre gavel (38d). Satt botten
ventilens stoppinne pa anskat hal par och montera ihop pumpdelen. 

4 
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* 
** 

Oelar som ingAr i reparationssats 220-927. 
Rekommenderade reservdel,ar for lager._ 

1~ 

~38d 
38h" 

38c 

38 ~38a" 

\ 

2 
Ora At med ett moment 
av 22-25 Nm 

28 
Anvand IAsvatska 
pA de utvandiga 
gangorna 

I 

Anvand H,sv 
och dra At med 
ett moment av 
40-42 Nm 

dell 

7 * 

9 

7* 

_.:..:=.:==-218-754 -1 

19 

Fetta in glingorna Fetta in gangorna 
och dra At med ett och dra At med ett 32 

Rg 3.1 _________________ m~om~e~n~t~a~v~22=-~25~~Nm~ __________ ~ __________ ~"o::me:n~t~av~~22~-:25~Nm~ ____________ _ 



Packningssatser far modellerna 218 746 och 218 754 

Innan service utfilrs, se till att alIa reserv-delar finns till hands filr att 
minska stillestlndstiden. 

Dessa pumpar har m~nga mojliga packningssystem'~ Valj vid service den packnings
kombination som passar era- behov b§st. 

08S! 1 Qe skugg_adeo_de1a:roa i ritningarna nedan Ingar inte i satserna. 

2 Best§ll sat~nummer for att fA all~ delar som in gAr i satsen. 

3 Fillj ANVISNINGAR f"tlR SERVICE PA PLTMPOELEN pi sid 2 och montera 
packningarna t den f61jd som visas pA ritningen for den sat~ som 
installeras. 

standard packningssats 220-927 
Med UHMW polyetylen och Hider-
packningar. Denna sats innehaller 

" 40 
'~J 

ii 41 , 
standard V-packningar i hal sen 
och koppackningar pa kolven. 

~. 42 
" • 41 , 

• 
42 

Pas Oet nr Benamning Antal z' 41 
7 180-963 Packning nylon 2 

13 180-792 Koppackning UHMW 2 

43 
HALS 

polyetylen 
24 180-791 Packning celIu- 2 

losafiber 
40 181-396 Gland (hona) 1 
41 181-870 V-packning UHMW 3 

polyetylen KOLV 
42 166-490 V-packning Hider 2 
43 171-209 Gland (hane) 1 

Extra tillbehar packningssats 218-757 
Med packningar i UHMW polyetylen 
enbart. 

Extra tillbehor packningssats 220-925 
Med packningar. 

Pas Oet nr Benamning Antal 
A 180-401 Lagring hals 
B 107-507 Packning hals UHMW 

7 180-963 Packning nylon 
13_ 180-792 U-packning kolv 

UHMW 
24 180-791 Packning kolv 

cellulosafiber 

A 
Koniska delen vands 
nedlt mot U-packnin en 

Lapparna vends ne~ 
iy 

HALS 

,,1t"~ 
KOLV 

1 
1 
2 
2 

2 

Pas Oet nr 
A~ 166-769 
B 171-209 
C 18l-396 
0 164-920 

7 180-963 

Benamning Antal 
V-packning te flon 5 
Gland (hane) 1 
Gland (hona) 1 
U-packning kolv 2 

 
Packning kolv nylon 2 

HALS 

c 

A 

B 

reo 15~ 
'", 24 0 , 14 
-1 

KOLV 

6 

PTFE

PTFE
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Extra tillbehor packningssats. x_xx-xxx 
Med llderpackningar 

Pas Oet nr Benamning Antal 

A 166-769 V-packning  1 
42 166-490 V-packning, llder 3 
43 171-209 Gland (hane) 1 
40 181-396 Gland (hona) 1 
13 162-642 U-packning llder 2 
24 171-591 Spridare 2-

7 180-963 Packning 2 

PTFE
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8 
754 Ser1 . kolst~l MDDELL 21 - d pumpdel 1 

l "tera Nickelp a .. 

* 

2 
Dra at 
moment 

med ett 
av 22-25 Nm 

28 .. d HsviHska 
..... , ., Anvan .'ndiga pa de utva 

38 

j~ 

(!r-38d 

38b" 

38c 

~ 
38a** 

38e 

~38b" 
l~J 
~38f 

~" 

I 

gangorna 

I 
37 

.24 

I 

17 
"~d gsvatska 

Anva at med e 
och dra 42 N 
moment av 40-

. angorna 
Fette lna~ med ett 
och dra 22-25 Nm moment av 

7* 

9 

7 * 

8 
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RESERVDELSFORTECKNING 

Modell 218-754 Serle C 
Nickelplaterad pump del i kolst~l 

Inkl pos 1-43 

Pos Det nr B~n~~ning Antal 

1 160-502 - Kop~lingsmutter 1 
2 180-949 Packningsm-utter-- 1 
6 180-0932- Pumphus 1 
7 *180-963 Patknlng nylon 2 
9 180-743 Cylinder 1 

12 **100-279 Kula kromad 7/8 1' 1 
13 *180-792 Koppackning UHMW polyety1en 2 
14 **162-641 StHdbricka 1 
15 **180-957 StHdbricka 2 
16 171-163 Sricka 3 
17 100-454 SRruv 3/8"-16UNC-2ax70 mm 3 
18 160-006 -Stoppinne 2-;97" - 1 
19 180~930 Venti1hus. 1 
21 **101-178 Kula .kromad 1,25" 1-
22 205-061 Bottenventil 1 
23 160-068 Kolvventil 1 
24 *180-791 Packning cellulosafiber 2 
28 160-022 Unionkopp1ing 1 

1"npt(m)x1"npsm(f) 
31 102-293 Skruv 3/8-16UNC 2ax8-3/4" 4 
32 103-9_75 Fjaderbricka 4 
37 160-016 Distansrnr 3 
38 205-039 Kolvstlng ink1_pos 38a-38f 1 
38a** 107-305 O-ring vi ton 2 
38b**107-306 O-ring viton 2 
38c 180-951 Kolvst~ngsrHr 1 
38d 180-950 -Gavel ovre _ ~L 
38e 162-632 Justerskruv I 
38f 162-633 Gavel nedre 1 
39 172-477 Varningsskylt (ej p~ bild) 1 
40 *181-396 Grand (hona) 1 
41 *181-870 V-packning UHMW po1yetylen 3 
42<'166-490 \f~-pacKnrng- lader 2 
43 *171-209 Gland (hane) 1 

* Ing~r i packningssats 220-927. 
** Rekommenderade reservdelar fBr lager. 

ass! Se sold 6 for inform_at.ion am packningssatser. 
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Modell 
Pumpdel 

"40 

" 

38 

38c 

38a** ~. 
© 

38e 

~38b" 
l~) 381 

~ 
?----38a** 

I 
\ 

2 med ett Ora ~t 25 Nm av 22-moment 

d Usvatska 
p~ e d utvandiga 
gangorna 

/ 

17 
.. l~svatska Anvand d e 

och dra ~t me N 
40-42 mom-ent av 

37 

" 13 

**14 

··ngorna 
Fetta in a~a med ett 
och dra v 22-25. Nm moment a 

7 " 

9 

7 " 

32 

10 
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RESERVDELSFijRTECKNING 

Modell 218-746 Serie C 
Pump del i rostfritt stll 
Inkl poa 1-45 

Pas Oet nr Benamning 

1 171-171 Kopplingsmutter 
2 lSl-S71 Packningsmutter 

6 lS0-933 Pumphus 
7 *lS0-963 Packning nylon 
9 177-721 Cylinder 

12 **102-972 Kula 7/S" 
13 *lS0-792 U-packning UHMW polyetylen 
14 **lS0-95S St6dbricka 
15 **lS0-956 St6dbricka 
16 171-163 Bricka 
17 10S-139 Skruv 3/S"-16UNC-2ax70 mm 
IS 171-176 Stoppinne 2,97 
19 171-250 Festring 
20 lS0-959 ~entilhus 

21 **102-973 Kula 1,25" 
22 214-61S Bottenventil 

Antal 

1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 

1 
1 
L 
1 
1 

23 lS0-944 Kolvventil 1 
24 *lS0-791 Packning fiber 2 
2S 21S-963 Unionkoppling 1 

l"npt(m)xl"npsm(f) 
31 103-961 Skruv 3/8"-16UNC-2ax229 mm 4 
32 103-975 F jaderbricka 4 
37 171-167 
38 220-928 
38a**107-305 
3Sb**107-306 
38c 180-954 
38d lS0-955 

Dis_tansror 
Kolvstang inkl pas 3Sa-38f 
O-ring viton 
O-ring vHon 
Kolvstingsr6r 
Gavel 5v-te-

3 
1 
2 
2 
1 
1 

3Se 171-214 Justerskruv 1 
38f 171-212 Gavel~~undre .I, 

39 172-477 Varningsskylt (ej pi bild) 1 
42 *181-396 G1a~nd (hona) 1. 
43 *181-870 V-packning UHMW polyetylen 3 
44 *166-490 V-pack-ning Hider 2 ~ 

45 *171-209 ~_Gland (hane) 1 

* Inglr ipackningssats 220-927, 
** Rekommenderade reservdelar for lager. 



MODEL_L 2 2 0 - 8 6 8 

Service p~ pumpdelen (se fig 11.1) 

OBS-!_ Rengor a:lIa delar aIlteftersom pumpdelen demonteras 
och kontrollera delarna betraffande slitage och 
skador. Byt alIa delar sam beh6ver bytas ut. 

1 Spola igenom pumpen med 16sningsmedel. F61j ANVISNINGAR-FDR TRYCK
AVLASTNING pa sid 1. Stanna pumpen i batten av pumpslaget. Lossa 
pumpdelen fran luftmotorn. 

2 Ta bart de fyra stagbultarna (31) Jran pumphuset (6). Ta bart ventil
huset (19). 

3 Lossa packningsmuttern (2). 

4 Ta bart ventilsatet (22) fran ventilhus_et (19). Avliigsna stoppinnen (18) 
och notera i vilket halpar pinnen ar fixerad._ Laget bestammer hur mycket 
spel kulan (21)har. Plocka bart kulan (21) och packningen (7). Rengor 
alla delar och konhoLlera des sa betraffande slitage och skador. 

5 Ora av cylindern (9) fran ko1vstangen (38). Kontrol1era cy1inderns ins ida 
betraffande sliLage och skador och byt am sa erfordras. 

6 Ta bart de tre skruvarna (17) och brickorn~ (16). Oemontera kolvdelarna. 
Rengar och atermontera enligt fig 11.1. Anvand lasvatska pa skruvarna (17) 
och dra jamnt med ett moment av 40-42 Nm. 

7 Ta bart avre packningen (7) fran pumph0set (6) och byt till ny. 

8 Ta bart packningsmuttern (2), glanden (40 och 43) och V-packningarna (42) 
fran pumphuset (6) och rengor pumphuset. Smorj de nya delarna (packningarna) 
med TSL-olja och atermontera i motsatt faljd sam visas i fig 11.1. 
Se till att V-packningarnas lappar vands nedat in i pumphuset. Satt til1baka 
packningsmuttern och dra at med ett moment av 22-25 Nm. 

9 Oemontera inte kolvstangen am det inte ar nadvandigt. Notera hur langt 
justerskruven (38e) skjuter ut ur den nedre gaveln (38f). Oetta bestammer 
spelet pa kolvens kula (12). Skruva sedan bart justerskruvan fran kolv
stangen (38c) .Ta bart den ovre och nedre gaveln (38d och 38f). Kontrollera 
O-ringarna (38a och 38b) pa plats. Byt alIa delar med grader, rep or eller 
slitage. Atermontera. Se tillatt skruva in justerskruven (38e) till sitt 
riitta avstand. (For iindring av kulspelen se fig 10.1.) 

10 Satt tillbaka kolvstangen (38) genom batten pa pumphuset (6) och 
kopplingsmuttern (1). 

OBS! Byt alltid v~ntilkulorna (12, 21) och satena (22, 23) samtidigt vid 
slitage. Kontrollera leckage genom att fylla losningsmedel i satet. 

11 Atermontera bott_enventilen och se till att stoppinnen (18) placeras-1 
ratt halpar. 

12 Sm6rj de fyra stagbultarna (31) och skruva in dem i pumphuset (6). 
Ora ~t med ett moment av 22-25 Nm. 

13 Montera pumpdelen till luftmotorn enligt separat bruksanvisning for 
pumpen. 

12 
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38e 

BOTTENVENTIL 

Kulspel 

KOLV 

FIg 10.1 

14 Sltt ti11baka jord1edningen om den togs bort under service. 

15 Fyll packningsmuttern/smorjkoppen till en tredjedel med Graco 
TSL-olja. 

Justering av kolv- och bottenventilerna (se fig 10.1) 

p~ fabr ik stalls kulspelen -Pil. -kolvventiler och -ooUenventiler in for flrg med 
medelviskositet for sprutapplicering. Stoppinnen (18) i bottenventilen Ir 
stilid i sitt Ilgsta h~lpar och kulspelet i kolvventilen Ir stilid pa 4,8 mm 
eller fyra varv pa justerskruven (38e) fr~n kulans bottenllge. 

1 Om farg med hog viskositet anvi;i-nds Dch pumpen arbetar oregelbundet, 
aka kulspelet i bottenventilen genom att flytta pinnen (18) till mitten 
eller BVTe h~lpar, och i kolven genom att skruva ut justerskruven (38e) 
tv~ varv eller till 7,1 mm kulspel. 

2 Om flrg med extreme lag viskositet arfvlnds dch pulsationer uppsUr, 
minska pulsationerna genom att skruva in justerskruven tv~ vary till 
ett kulspel av 2,3 mm pa kolvventilen. 

Oemontera pumpen enligt tidigare anvisningar och justera ventilerna enligt 
nedan: 

Placera kolven i ett skruvstycke med mjuka backar. Lossa kolvst~ngens Bvre 
gavel (38d) for att minsk a spInning en pa justerskruven (38e). Justera skruven 
for 5nsk~t kulspel och dra fast kolvstangens avre gavel (38d). Sltt botten
venti lens stoppinne pa anskat hal par och montera ihop pumpdelen. 



** Rekommenderade reservdelar far lager. 

o 

* 

1~ 

(lr38d 

38c 

""../ ~38a** 38 /' 
© 

38e 

~38b*' 

~3m" 
I'~" 

\ 

2 
Ora ~t med ett moment 
av 22-25 NM 

Anvand lasvatska 
pa de utvandiga 
gangorna 

I 

18 

Fetta in gangorna 
och dra at med et 
moment av 22-25 N 

FIg 11.1 ________________________________ _ 
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Modell 220-868 Serie A 
Pump del i nickelpllterat kolstll 

38 

CJ 

1~ 

(!r38d 

_~~r--3Bb" 

38c 

~38a" 

38e 

gQ--3Bb** 
~3Bf r .. ·· 

2 
Ora It med et t 
av 22-25 Nm 

pi de utvlndiga 
gangorna 

I 

I 

17 

Anvlnd llsvatska 
och dra It med ~et 
moment av 40-42 

Fetta in glngorna 
och dra It med et 
moment av 22-25 Nm 
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RESERVDELSF~RTECKNING 

Modell 220-868 Serle A 
Pumpdel i nickelplaterat kolstal 
Inkl pas 1-43 

Pos Det nr 

1 160-502 
2 183-723 
6 180-932 
7 *180-963 
9 180-743 

12 hl00-279 
13 *162-642 
14 **162-641 
15 **180-95T 
16 171-163 
17 100-454 

Benamriing 

Kopp-lingsmutter 
Packningsmutter-
Pumphus 
Packning nylon 
Cylinder 
Kula kromad 7/8" 
Koppackning lader 
St6dbricka 
St6dbricka 
Bricka 
Skruv 3/8"-16UNC-2ax70 mm 

18 
19 

160-006 Stoppinne 2,97" 
180-930 Yentilhus 

21 **101-178 
22 205-061 
23 160-068 

Kula kromad 1,25 11 

Bottenventil 
Kolvventil 

Antal 

1 
1 
1 
2 
1 
_L __ _ 

2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

24 *180-934 Packningsspridare 2 
28 160-02Z-Uoionkoppling I 

l"npt(m)xl"npsm(f) 
31 102"293 Skruv 3ICt-_16UNC _ 2ax8-3/4" 4 
32 103-975 Fjaderbricka 4 
37 160-016 
38 205-039 
38a**107-305 
38b**107-306 
38c 180-951 
38d 180-950 
38e 162-632 
38f 162-633 
39 172-477 
40 *181-396 

Oistansror 3 
Kolvstang inkl pas 38a-38f 1 
O-r-ing viton 2 
D-ring viton 
Kolvstangsrcfr 
Gavel Qvre 
Justerskruv 
Gavel nedre 
Varningsskylt (ej pa bild) 
Gland (hona) 

42 *166-490 V-packning lader 
43 *171-209 Gland (hane) 

* 
** 

Ingar i packningssats xxx-xxx 
Rekommenderade reservdelar for lager. 

2 
1 
1 
1 
I-

I 
1 
4 
1 

OSS! Se sid 6 for _information om--p--ackningssatser. 

- -

- -
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SERVICEINFORMATION 

Nedan angivna GAMLA Dch NYA d~lar har and tats fBr ~trustningen 

Andrad del Andring p-os beCnr Benamning 

218-754 Gammal 162-642 Packning 
Serie C Ny 13 180-792 Packning 
pump del Gammal 180-934 Spridare 

Ny 24 180-791 Packning 

TILLKOMMER DETALJNUMMER FOR KOLVSTANG: 

Detaljer som tidigare benamndes pos- 3, 8, 10, 11, 26 och 27 IngAr nu 
som detaljer i kolvsUngen 220-928 und~er pos 38a-38f. 

ANDRADEHALSPACKNINGAR: 

Lagringen 180-401 (4) och U-packningen 107-507 (5) har utg§tt. 
Byt dessa tv§ delar mot gland (hona) 181-396 (40) ~chgland (hane) 
171-209 (43), tre UHMW polyetylenpacknlngar 181~870 (41) och tv§ 
llderpackningar 171-209 (42) __ 

NYA PUMPDELAR: 

Tillkommer pumpdel 220-868 so~ olj~pump. -

OBSERVERA BETRAFFANDEREFARATIOHSSATSI;R FOR PUMPMOD~LLERNA 218-746 & 218-754: 

1 Tillkommer packningssats 2Z0~92T i UHMW polyetylen och lader. 

2 Satsnummer ~hanvisar till de extra packningssatserna som tillbehar. 

3 Utgar: Packningssats 220-152 i lader och den extra packningssatsen 
med lader- och packningar som tillbehar. 

TEKNISKA DATA 

Inglende lufttryck 

Lu ft farbr-ukn i ng 

Antal pumpslag per 1 ferg 

Max rekommenderat antal pumpslag 

ll0~1 luft per min/l ferg vid 7 bar tryck 

6 pump.lag ~er ~in 

60 pumpslag per min 
38 1 farg 

Rekommen~erat antal pumpslag for 
for optimal livslangd 

15-25 pumpslag per min 
9~15 1 farg per min 

Delar i kontakt med fargen Pumpdel 218-746: 
rostfritt st~l, viton, h~rdkrom, 

acetalplast, nylon, lader, UHMW polyetylen 
Pumpdel 218 754 & 220-868: 
nickelplaterat kolst§l, viton, lader, 
aceta!p!ast, nylon, h§rdkrom, nitrerhardat 
stU, lader, stU, UHMW polyetylen 

PTFE



GRAco IMC. garanlerar all all ulruslning som Ii I Iverkals av forelagel oeh bar dess namn ar fri Irln fel i 
malerial oeh lillverkning under normal anvandning oeh skolsel. Garantin galler for den ursprunglige kep
aren under en lid av 12 m~nader frAn Inkopsdagen, oeh den galler endasl om ulruslningen ins!alleras oeh 
anvands I enlighel med labrikens rekommendalioner. G.ranlin omfallar inl. skador eller slil.ge som vilials 
av felaklig anvandning, slilskador, korrosion, forsummelse, olyekor, felaklig Inslallalion eller ingrepp 
so. pAverkar den hor.ala funkllonen. 

For den handelse nlgra fel konslaleras pi GRACO ulruslning som levererals inom den ovan namnda 12-mlna
dersperloden, ko •• er den aukloriserade GRAcO dislribuloren som levereral ,ulruslningen alt gralis repa
rera eller byla ul sAdana felakliga delar, om de sands in med belald frakl !ill labriken eller den au
klorlserade GRACO dlslrlbuloren, oeh del vld GRACO INC's konlroll visar sig all del verkligen foreligger 
fel I dalerlal eller lil1verkning. Om allIs! ell malerial eller 1IIIverkningsfei konslalerals, ko •• er 
della all avhJalpas oeh delen relurnaras med belald Irakl inom Sverige. Om undersokningen visar all del 
inle forellgger nAgol fel I .alerial el1er arbele, kommer reparalionen all ulforas lill ri.lig koslnad. 
FrAn andr. hAll kopl. enheler, sori ingllr I ulruslningar frAn GRACOhar sina lillverkares nor.ala gar an
lier. 

I denna 0lruslnln9 anvanda kemikalier oeh valskor, varken lillvarkas eller saljes av oss. Vi or dar lor 
leke ansvarlga for deras egensk.per. 

PA qrund av den slora .!ngfald malerial, slso. t ex farger, laeker oeh losninqsmedel, oeh pi grund av 
olib reakllonsbeleende bor koparen oeh anvandaren av d."na ulruslning, fr!n maleriaHi llverkaren, in
ham!. s •• lllg •• ed hanlerlngen av vederborandes speetella malerlal sammanhangande fakla, aven s! viII 
galler kon!akl •• Il.n .a!erlal.1 Ifr~qa oeh de i ulrustningen anvanda lalningarna oeh .etallern •• 

VI pApekar utlryekllgen all halogentserade kolvalen I konlakl .ed aluminium oeh galvaniserade delar, 
sao kan flnnas I ulruslnlngen,under vlssa forh~11andan (beroende av Iryek, temper.lur oeh koneenlralion) 
kan reagera .ed explosion soi folJd. karmare uppglfler skall inha.las has oalerialtillverkaren. 

Tankbar. rlsker genoo gifllga spruldlmmor, ald,explosion, reaklionslider eller blandning oeh loxisk 
effekl has bearbetal oalerlal eller dess komponenler belraffande manni,kor oeh djur saml vaxler, bar dlsku
teras oeh lag~s han.yn 1111. 

Oenna garanlt ilr exklusiv oeh erslilter alla and,'a gar.nlier (skriflllga, munlllga eller underforsUdda) 
Inkluslve garan!lar om .aljbarhel I andra .vseanden an vad so. angivi!s har ovan, och garanli for lamp
lighel for ell speclelll andam!l. Hed undanlag ior vad so. sagls har ovan avvlsar vi ullryekligen alia 
for.er av krav grund.de p! direk!a eller Indlrekla skador el1er lorlusler. 

ORaco 




