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FARA VID ANVANDNING AV VATSKOR SOM INNEHALLER HALOGENISERADE KOLVATEN 
Anvand aldrig 1,1,I-trikloretan, metylenklorid, andra halogeniserande kolvaten 
eller vatskor innehallande sadana losningsmedel i denna utrustning. Anvandning 
av sadana material skulle kunna resultera i en allvarlig kemisk reaktion med 
explosion och svar kropps- och egendomsskada som foljd. 

Kontakta materialleverantoren for information om materialets lamplighet i samband 
med aluminium- och zinkdelar . 

GRACO, Box 25095, 100 23 STOCKHOLM 



2 SAKERHETSANVISNINGAR 

FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUSTNINGEN 

Allmanna Sakerhetsanvisningar 
All felaktig anvandning av sprututrust
ningen eller tillbehoren, som overskri
dande av arbetstrycket, andring av 
delar, anvandn,ing av icke forenl iga 
kemikal ier elTer farger eller anvand
ning av slitna eller skadade delar kan 
medfora att dessa brister eller sprangs 
och detta kan resultera i allvarliga 
kroppskador, elclsvada, explosion eller 
annan skada pa egendom. 

Andra eller modifiera ALDRIG nagon del 
av denna sprututrustning. Detta kan in
nebara att utrustningen far felaktig 
funktion. 

KONTROLLERA a 11 sprututrustni ng rege 1-
bundet och reparera eller byt ut slitna 
eller skadade delar omedelbart. 

Systemtryck 
Denna pump ar konstruerad for ett maxi
malt arbetstryck av 28 bar vid ett 
ingaende .lufttryck av maximalt 7 bar. 
Overskrid ALDRIG det maximala arbets
trycket for nagon komponent e11er ti1l
behor i systemet. 

Vatskors lamplighet 
Se till att alTa farger och losningsme
del ar lamp1iga for delarna i kontakt 
med vatskan enligt tekniska data pa 
sista sidan. En lista over konstruk
tionsmaterialets kemiska resistens och 
feller fargleverantorens information 
ger besked am detta. 

FARA NED RORLIGA DELAR 

Rorliga delar kan nypa eller allvarligt 
skada fingrar eller andra kroppsdelar. 
VIDROR INTE rorliga delar vid uppstart
ning eller nar utrustningen ar i drift. 
SlA ifran kraftkal1an och av1asta 
trycket enligt Anvisningar for tryckav
lastning pA sid 3 innan nagon service 
utfors pa sprututrustningen for att 
forhindra att pumpen gor nagot extra 
pumpslag. 

Anvisningar for tryckavlastning 
For att minska risken for allvarliga 
kroppsskador, ocksa innefattande in
trangningsskador orsakade av rorliga 
delar, skall alltid dessa anvisningar 
f6ljas nar systemet stangs av, vid 
kontroll eller service av nagon del av 
utrustningen. Vid installation, rengo
ring eller byte av munstycke eller nar
he1st man slutar att spruta skall fol
j ande i akt tas: 
1 Stang av lufttillforseln till pumpen 
2 Stang av den avluftande luftkranen 

(erfordras i systemet) 
3 Tryckavlasta genom att trycka av 

pistolen i en jordad metallburk av 
sedd for farg fargspi1l 

4 Oppna pumpens draneringsventil i 
samma jordade metallburk 

5 Lamna denna ventil oppen tills 
utrustningen ar fardig att tas i 
bruk igen 

Om man misstanker att munstycket eller 
s7angen ar helt igensatt e7ler att 
trycket inte helt har evakuerats enligt 
ovanstaende anvisningar, kan man MYCKET 
FORSIKTIGT lossa kopplingen pa farg
'slangen och avlasta trycket successivt 
for att sedan lossa helt for full 
tryckavlastning. Nu kan munstycket el
ler slangen rengoras. 

Kontroll av slangens jordf6rbindelse 
Ordent1ig elektrisk jordning av farg
slangen ar av storsta vikt for att hAl
la hela sprututrustningen jordad. Kont
rollera hydraulslangens och fargslang
ens motstand med intervaller. Om farg
slangen inte har maximalt mot stand 
tryckt pa slangen, skall slangleveran
toren kontaktas for uppgift om motstan
det. Anvand en motstandsmatare for att 
mat a motstandet. Om motstandet ligger 
utanfor det rekommenderade omradet 
skall slangen omedelbart bytas ut. En 
icke jordad eller daligt jordad farg
slang ar en potentiell fara. ~6r egen 
sakerhet, las anvisningarna under ELD
ELLER EXPLOSIONSFARA. 
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ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA 

Statisk elektricitet alstras av flodes
hastigheten pa fargen genom pump, slang 
och sprutpistol. Om inte varje del av 
utrustningen ar ordentligt jordad, kan 
gnistbildning ske och utrustningen kan 
utgora en fara. Gnistbildning kan ocksa 
ske nar stickkontakten pluggas i eller 
ur natspanningen. Gnistor kan antanda 
angor fran losningsmedel, den farg som 
sprutas, dammpartiklar och andra latt
antandliga sUbstanser, vilken kan 
fororsaka brand el.ler explosion och 
resultera i allvarliga kroppsskador och 
skador pa fastighet och egendom. Plugga 
inte i eller ur nagon kontakt till nat
spanningen i sprutzonen, om den allra 
minsta risk finns att losningsmedels
ang~r i luften kan antandas. 

Om man marker nagon som helst gnista 
eller kanner en liten stot SKALL MAN 
SLUTA SPRUTA OMEDELBART. Kontrollera 
att hela systemet ar ordentligt jordat. 
Borja inte spruta igen forran felet ar 
atgardat. 

Jordning 
For att minska risken for statisk 
gnistbildning skall sprututrustning i 
sprutzonen jordas. KONTROLLERA alltid 
de lokala elektriska bestammelserna och 
sprututrustningens separata skotsel
instruktion for detaljerade jordnings
foreskrifter. Se till att systemet ar 
anslutet till en ordentlig jordforbin-
delse. -. 

I. Pumpen: Anvand en jordlina med klam
mer enligt fig I. 

2. Luft- och fargs7angar: Anvand endast 
jordade luftslangar med en maximal 
sammanlagd langd av ISO m for att 
garantera jordforbindelse. Se vida
re Fargslangens jordforbindelse. 

3. Luftkompressor: Jordas enligt till
verkarens rekommendationer. 
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4. Sprutpisto7en: 
Jordas genom anslutning till en rik
tigt jordad fargslang och pump. 

5. Materia7beha77are: jordas enligt 
lokala bestammelser. 

6. Objektet som sprutas: jordas enligt 
lokala bestammelser. 

... 7 .. Ana farg- och 7osningsmede7sburkar 
jordas enligt lokala bestammelser. 
Anvand endast metallbehAllare sam ar 
e1 ektri skt 1 edande pl acerade pa en 
jordad yta. Placera inte behallaren 
pa en icke ledande yta, t ex papper 
eller masanit som bryter jordf6rbin
del sen. 

8. For att beha77a jordforbinde7sen vid 
spo7ning e77er tryckav7astning skall 
man alltid halla en metalldel av 
pistolen/ventilen mot en jardad 
metallbehallare och sedan trycka av 
pistolen/ventilen. 

For att jorda pumpen, lossa jordskru
Yens lasmutter (W) ach b2icka (X). An
slut ena anden pa 1,5 mm jordledning 
(Y) i sparet (Z) ach dra at lasmuttern 
ordentligt. Se fig I. Anslut den andra 
anden pa jordledningen med hjalp av en 
klammer till riktig jord. Se TILLBEHOR 
for jordledning och klammer. 

y 

x 
Fig 1 

Sakerhet vid skoljning och rengorlng 
Fare sko7jning, se till att hela syste
met och spillburken ar ordentligt jor
dade. Se Jordning. Folj Anvisningarna 
for tryckavlastning pa sid 2 och ta 
bart munstycket fran sprutpista7en. An
vand alltid lagsta m6jliga fargtryck 
och behall kontakten metall mot metall 
mellan pistolen och den jordade metall
burken under renspolningen for att min
ska risken for intrangningsskador, 
gnistbildning pa grund av statisk 
elektricitet och stank. 
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A Avluftande 
1 uftkran 

B Tryckluftregu-
1 ator 

C Sm6rjapparat 
D Avtappningskran 

for farg 

TYPISK INSTALLATION 

LUFTLEONING 

F'J.._ T 

F 

F 

PRIMAR 
RETUR

LEONING 

E Tryckutjamnings
tank 

F Avstangningskran 
for farg 

G Fargfi 1 ter 
H Fargtrycks

regulator 

S A 

SEKUNO~R 
RETUR

LEDNING 

J Sprutpistol for 
luftsonderdelning 

K Returtrycks
regulator 

L Pump 
R Rusningsskydd 

y 

F 

L 

S Luftfilter for 
pumpen 

T Avstangningskran 
for luft 

U Luftfilter/Tryck-
1 uftregul ator 
for pistolen 

Y Jordledning 

• 

• 

• 
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INSTALLATION 

OBS! Referensnummer oeh bokstaver inom 
parentes i texten refererar till 
detaljer i figuren oeh reserv
delsritningen. 
Se sid 11 oeh 12 for Tillbehor. 

Den typiska installationen ovan ar bara 
en vagledning vid valoeh instaJJation 
av nodvandiga extra tillbehor. Kontakta 
din Graeo-representant for ridfragning 
nar det galler design av ett system som 
passar dina speciella behov. 

Oimensionsritning oeh monteringshal pa 
sid 12. 5e till att pumpen har ett spel 
pi 10 mm fran 200 l-fatets botten. 

OBS! Tvi tillbehor mlste alltid finnas 
pi systemet - en avluftande luft
kran (A) oeh en draneringskran (D) 
- for att minska risken for all
varliga kroppsskador som intrang
ningsskador, stank i 5gonen oeh 
skador fororsakade av rorliga 
delar vid reparation av pumpen. 

Luftventi7en evakuerar luften som 
ar instangd mellan luftventilen 
oeh luftmotorn efter det att luf
ten stangts avo 

Draneringsventi7en avlastar mate
rialtryeket i pumpdelen, slangen 
oeh pistolen. Att tryekavlasta 
genom att tryeka av pistolen kan 
vara ot ill rackl igt. ... 

Installera luftbehandlingsgruppen i den 
ordning som visas i Typisk installa
tion. Montera en russkyddsventil (R) 
framfor pumpens luftintag, som automa
tiskt stanger av pumpen om den borjar 
arbeta for fort. En'pump som gar for 
fort, "rusar", kan ta a11varlig skada. 
Montera en smorjapparat (e) nara pum
pens luftintag for automatisk smorjning 
av luftmotorn. 5att in ett luftfilter 
(5) oeh en tryekluftregulator (B) for 
att ta bort smuts oeh vat ten fran 
tryekluften i ledningen oeh for att 
reglera lufttrycket till pumpen. 

Montera en avluftande luftkran (A) ef
ter tryekluftregulatorn, men fore 
smorjapparaten for att avlufta inne
stangd luft mellan kranen oeh pumpen. 
Montera oeksa en tryekluftregulator/ 
filter (U) pi varje uttag for sprutpis
tolen (J) for att filtrera oeh reglera 
sonderdelningsluften till pistolen. 
Montera avstangningskranar for luft (T) 
nar detta ar markerat. 

Installera ytterligare en avluftande 
luftkran (A) pi luftledningen fore alla 
tryekluftstillbehor till pumpen for att 
kunna isolera ti11behoren under servi
ce. 

Pi fargledningen skall installeras en 
avtappningskran for farg (D), en pulsa
tionsdampare (E) for att minska pulsa
tioner i fargledningen oeh tva fargfil
ter (G). Oetta filterutforande gor det 
mojligt att fortsatta att spruta medan 
ett filter rengores. Farguttaget till 
varje sprutpistol skall utrustas med en 
fargtrycksregulator (H) for separat 
fargtryekjustering. Montera avstang
ningskraner for farg (F) dar det ar 
markerat. 

Pi respektive returledning for farg 
monteras en returtryeksregulator (K) 
efter sista pistoluttaget for att ge 
ett konstant returtryek for samtl iga 
sprutpistoler oeh erforderligt tryek 
f6r·cfrkulationen. Installera en av
stangningskran for farg (F) pa retur
ledningen for farg fran varje pistol. 

Se till att all a 1 uft- oeh fargsl anger 
ar riktigt dimensionerade for systemet. 

JORDNING 

OBS! Innan pumpen tas i drift, jorda 
systemet som beskrives under ELD-
OCH EXPLOSIONSFARA oeh Jordning 
pi sidan 3. 
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DRIFT 

Pumpen har fabrikstestats med en SAE 10 
olja och olja finns kvar i pumpen for 
att skydda den mot korrosion. Olja 
fororenar den farg som skall pumpas, 
varfor pumpen forst skall skoljas med 
ett lampligt losningsmedel. 

Om pumpen inte skall monteras i farg
fatet, skall packningsmutterns oljekopp 
fyl1as till half ten med Gracos TSL
olja. Hall oljekoppen fylld hela tiden 
for att forhindra att fargen som pumpas 
torkar pa kolvstangen och skadar hals
packningarna. 

Anvand en tryckluftregulator (8) for 
att kontrollera fargtrycket och pump
hastigheten. Anvand alltid lagsta nod
vandiga tryck for att uppna onskat 
resultat. Hogre tryck fororsakar storre 
slitage och nedfor vanligtvis inte for
battrat sprutresultat. 

CBS! For att minska risken for overbe
lastning pa trycksidan, som kan 
resultera i att komponenter bris
ter och fororsakar allvarliga 
kroppsskador, overskrid ALDRIG 
7 bar max ingaende lufttryck till 
pumpen. 

lett cirkulerande system gar pumpen 
kontinuerligt och minskar eller okar • 
hastigheten alltefter fargbehovet tills 
lufttillforseln stangs avo 

lett icke cirkulerande system, med 
tillrackligt tryck pa luften till pump
motorn, startar pumpen nar sprutpisto
len oppnas och stannar mot tryck nar 
sprutpistolen stangs. 

Om pumpen accellererar och gar for 
fort, skall den omedelbart stoppas. En 
pump som gar for fort kan ta allvarlig 
skada. (En russkyddsventil monterad pa 
pumpens luftintag stanger omedelbart av 
pumpen om den borjar ga for fort.) 
Kontrollera fargbehallaren och fyll pa 
om sa erfordras. Fyll upp pumpen for 
att eliminera all luft fran systemet 
elelr renspola pumpen och tryckavlasta 
enligt anvisningarna. 

Justering av kolv och bottenventil 
Kolvventilens och bottenventilens kuls
pel stalls in pa fabrik for att pumpa 
medelviskosa material, t ex farg for 
sprutapplicering. Se separat bruksan- • 
visning 307-983 for pumpdelen for jus-
tering av ventilerna till lagre respek-
tive hogre viskositet. 

-------------------------',;;...--....:...~~-= ...... -------. ...-.--....;--------~------------------

UNDERHAll - SKOTSEL AV PUMP EN 

Yard av pumpen vid avstangning 

Stang alltid av pumpen i pumpslagets 
bottenlage for att forhindra att farg 
torkar pa kolvstangen, vilket skadar 
halspackningarna. 

OBS! 
Folj alltid Anvisningar for tryckav
lastning pa sid 7, nar sprutningen upp
hor och fore kontroll eller reparation 
av nagon del i systemet, for att minska 
risken for allvarliga kroppsskador. 

Om farger med hardare pumpas, skall 
systemet spolas med lampligt losnings
medel inom "potlife-tiden" for att for
hindra att fargen hardnar i pumpdelen 
eller slangarna. 

Renspolning 

For att minska risken for skador foror
sakade av stank och statisk elektrici
tet skall alltid pistolen hallas mot 
sidan av den jordade spillburken. An
vand lagsta mojliga tryck vid spolning. 

RostskYdd for pumpar i kolsta.l 
OBS! 

Vatten och aven luft med hog relativ 
fuktighet kan fororsaka att pumpen kor
roderar. For att f6rhindra korrosion 
ska 11 pump en ALDRIG lamnas fyll d med 
vatten eller luft. Efter renspolning 
skall pumpen ater skoljas med lacknafta 
eller nagot petroleumbaserat l6snings-
medel, tryckavlastas och lamnas med 
lacknaftan kvar i pumpen. F6lj noggrant • 
Anvisningar for tryckavlastning, sid 7. 
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SERVICE 

OBS! 
Anvlsrilngar for tryckavlastning 
For att minska risken for al1varliga 
kroppsskador, oeksa innefattande in
trangningsskador orsakade av rorliga 
delar, skall alltid dessa anvisningar 
foljas nar systemet stangs av, vid 
kontroll eller service av nagon del av 
utrustningen. Vid installation, reng6-
ring eller byte av munstyeke eller 
n.rhelst man slutar att spruta skall 
faljande iakttas: 

1 Stang av lufttillfarseln till pumpen 
2 Stang av den avluftande luftkranen 

(erfordras i systemet) 
3 Tryckavlasta genom att trycka av 

pistolen i en jordad metallburk av
sedd for f'rg fargsplll 

4 Oppna pumpens draneringsventll 
samma jordade metallburk 

5 Lamna denna ventil appen tills ut
rustningen or f'rdig att tas i bruk 
1gen 

Om man misstanker att munstyeket el-
ler slangen dr helt igensatt eller 
att tryeket inte helt har evakuerats 
en7igt ovanstAende anvisningar, kan 
man MYCKET FORSIKTIGT lossa koppling
en pa f'rgslangen oeh avlasta trycket 
successivt for att sedan lossa helt ' 
for full tryckavlastning_ Nu kan mun
stycket eller s1angen reng6ras. 

OBS! 
Rarl iga. d"~J.ar kan skada fingrarna e1-
ler nagon annan kroppsdel, som i 
v.rsta fall kan leda till amputation. 
Luftmotorns kolv (bakom luftmotorns 
tackplatar) rar sig nar luft tillfors 
luftmotorn. Darfar far pumpen ALDRIG 
anvandas med luftmotorns taekplatar 
borttagna. Att lata luftmotorn ga med 
dessa platar borttagna kan medf6ra 
fara for allvarliga skador pa fing
rarna, om de fastnar i den rorliga 
luftmotorkolven. Innan service eller 
kontroll av pumpen utfares maste An
visningarna fBr tryckavlastning bred
vid foljas for att forhindra att pum
pen gar ett oavsiktligt pumpslag. 

FElSOKNINGSSCHEMA 
----------~---~----------~~------------------~---------,-------------

PROBLEM I ORSAK ATGARD 
------------------~~-~===----------------------------------------------.,--

Pump en arbetar inte 1 

I 
I 
I 

Igensatt Iedning eller otill-
racklig lufttillforsel 
Otillraekl. lufttryck, stang
da eller igensatta ventiler 

I Igensatt fargledning, 
I igensatta ventiler 

Rengor eller oka flodet 

Oka trycket. 
Oppna, rengor 
Rengor 

I Trasig luftmotor Utfor service, se 306-982 
I Torkad farg pa kolvstangen Utfor service 

------------~----~~"""..,.-... -------------------------------------------------
Pumpen arbetar men I Igensatt ledning eller otill- I Rengor eller oka fl6det 
trycket lagt vid badal racklig lufttillforsel I 
slagen I Otillraekl. lufttryck, stang- I I da eller igensatta ventiler I 

I Slut pa farg I 

oka tryeket. 
Oppna, rengor 
Fyll pa farg 

! Igensatta fargledning/ventiler! Rengor 
I Kolv- och bottenventil I Justera, se 307-983 
I behover justeras I 

I Packningsmuttern for hart At- lossa 
I dragen 
I Los packningsmutter eller Ora at eller byt pack-
1 slitna packningar ningar, se 307-983 

---------------------------------------------------------------------
Purnpen arbetar men I Oppen eller sliten Rengor eller gor service 
trycket ar lagt vid I bottenventil 
nedatgaende pumpslag I 

Pumpen arbetar men I Oppen kolvventil. Sliten kolv I Reng6r eller gBr service 
trycket ar lagt vid I eller slitna kolvpackningar I 
uppatgaende pumpslag I I 
---------------------------------------------------------------------
Pumpen arbetar - men Fargen har tagit slut. I Fyll pa. 
oregelbundet. Oppen eIIer sliten bottenven- 1 Rengor eller utfor Den kaviterar. I til el. slitna halspackningar I service 

Kolv- och bottenventil I Justera. se 307-983 
behover justeras 1 

7 
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Demontering av pumpdelen 

OBS! For service pa pumpdelen, se 
skotselinstruktion 307-983. 

Demontering 
1. Spola igenom pumpen om det ar moj

ligt. Stanna pumpen sedan i pumpsla
gets nedre lage. Folj Anvisningarna 
for tryckavlastning pa sid 7. 

2. Lossa luft- och fargslangarna. Tag 
bort pumpen fran sitt montage. 

3. Skruva bort kopplingsmuttern eM) 
fran kolvstangen eN), se fig 2. 

4. Skruva bort den nedre lasmuttern 
(14) fran matarroret. 

5. Skruva bort unionkopplingen (P) fran 
matarroret (12). 

OBS! 
Om monteringsroret (11) och (12) ska 
tas bort spann da fast bandtangen 
nara luftmotorbasen for att forhindra 
att gangorna i luftmotorbasen tar 
skada. Anvlnd lasvltska pa r6rens ut
vandiga gangor vid atermonteringen. 

Atermontering 
1. Orientera pumpdelens farguttag mot 

luftmotorns luftintag och respektive 
monteringsror (11) och (12). Ganga 
pa den ovre lasmuttern (14) pa 
returroret (11) nagra varv. Drag 
fast unionkopplingen (P) pa matar
roret (12) och drag at med ett 
moment av 88-104 Nm. Se fig 2. 

2. Satt ihop forbindelsestangen (2) med 
kolvstangen (N) och justera lasmutt
rarna (14) pa returroret (11) for 
att rikta in forbindelsestangen med 
kolvstangen. Drag at lasmuttrarna 
ardentl igt, var aktsam sa att tnte 
installningen andras. 

3. Drag at kopplingsmuttern (M) pa 
kolvstangen (N). 

4. Atermontera pumpen och anslut farg
och luftslangarna. 

5. Oppna lufttillforseln till luftmo
torn och lat pumpen ga sakta. Juste
ra lasmuttrarna (14) pa returroret 
(11) om sa erfardras tills pumpen 
gar mjukt vid minsta lufttryck till 
pumpen. Dra at lasmuttrarna ordent
ligt. 

6. Satt tillbaka jordledningen om den 
togs bort under reparationen. 

7. Fyll smorjkoppen till 1/3 med Graco 
TSL olja for smorjning av hal spack
ningarna. 

7 

11 

2 

5 
12 

,-
- ~RAG AT MEn 

ETT MOMENT 
AV 88-101 Nm 

~~~N 
14 3 

13~ ('" 

"~ 

• 

• 

• Fig 2 ______________ _ 



• 

• 

• 

RESERVDELSRITNING 

Mode 11 223-183 Serie A 
President pump 4:1 for 200 1 fat 
Inkl pos.nr 1 - 14 

5 

7 

2 

11 

14~ 
1 I -
3 / 

14~ 

1 

INGAR I PUMP
DELEN (3) 

12 

INGAR I PUMP
DELEN (3) 
DRAG AT MED 
ETT MOMENT 
AV 88-101 Nm 

3 

9 
RESERVDELSLISTA 

POS DET.NR BENAMNING ANT 
1 205-038 PRESIDENT LUFTMOTOR 1 

(se 306-982) 
2 205-549 FORBINDELSESTANG 1 

463,6 mm lang 
3 223-177 PUMPDEL se 307-983 1 
5 100-579 SAXPINNE 1 
7 156-082 O-RING, nitrilgummi 1 
8 100-081 BUSSNING 1/2"NPT(m)x 1 

3/8"NPT (f) 
11 162-646 RETURROR 644,5 mm lang 1 
12 162-647 MATARROR 515,9 mm lang 1 
13 162-648 LASBRICKA, tandad 2 
14 160-026 LASMUTTER 3/4" 2 
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RESERVDELSRITNING 

Modell 223-184 Serie A 
President pump 4:1 kort model 1 
Inkl pos.nr 1 - 14 

INGAR I PUMP
DELEN (3) 

11 

5 

1 

12 

3 

RESERVDELSLISTA 

pas DET.NR BENAMNING ANT • 1 205-038 PRESIDENT LUFTMOTOR 1 
(se 306-982) 

2 219-071 FORBINDELSESTANG 1 

3 223-177 
144,5 mm lang 
PUMPDEL se 307-983 1 

5 100-579 SAXPINNE 1 
7 156-082 O-RING, nitrilgummi 1 

11 181-120 RETURRoR 325,4 mm lang 1 
12 181-121 MATARROR 196,9 mm lang 1 
13 162-648 LAsBRICKA, tandad 2 
14 160-026 LASMUTTER 3/4" 2 

• 

• 



• 

• 

11 
TILLBEHOR (maste bestallas separat) 

JORDKlAMMER 103-538 
JORDlEDNING 208-9502 7,5 m langd, 1,5 mm 

SMORJAPPARAT 214-848 
17,5 bar MAX ARBETSTRYCK 
1/2" NPT(f) in- och utlopp 

LUFTFILTER 106-149 
17,5 bar MAX ARBETSTRYCK 
1/2" NPT(f) in- och ut70pp 

TRYCKlUFTREGULATOR 207-468 
14 bar MAX ARBETSTRYCK 
1/2" NPT(f) intag och 
3/8" NPT(m) uttag 

AVLUFTANDE LUFTKRAN 107-142 
21 bar MAX ARBETSTRYCK 
Avl uftar innesl uten 1 uft i 1 edningen 
me11 an 1 uftmolorn och denna kran nar 
den stangs 
1/2" NPT(m x f) 

LUFTFILTER OCH TRYCKLUFTREGULATOR 
202-660 
12,6 bar MAX ARBETSTRYCK 
Med manometer och tva 1/4"NPT(m) uttag 
med kranar. 50 mikron filterelement 
med 100 mesh i ntagsfil ter. 1/2"NPT (f) 
1 uft intag. 

RUSSKYDDSVENTIL 215-362 3/4"NPT(f) 
12 bar MAX ARBETSTRYCK 
Stanger av lufttillforseln till pumpen 
nar den accellererar over sitt install
da varde, vilket kan handa p 9 a en tom 
fargburk eller en trasig luftslang. 

FARGKRAN 
35 bar MAX ARBETSTRYCK 
208-630 1/2" NPT(m) x NPT(f) 

(kolstal med tatning) 
210-071 3/8" NPT(m) x 3/8" NPT(f) 

(rostfritt stAl med 
tatning) 

RETURTRYCKREGULATOR 205-122 
13 bar MAX ARBETSTRYCK 
0-13 bar reglerat returtryck i ett cir
kulerande syst€m for varje sprutpistol 
samtidigt som ratt fargtryck halls for 
cirkulation. 7,6 l/min max flode. 
3/8" NPT(m) intag och 3/8" NPT(f) 
uttag. 

PTFE

PTFE



TEKNISKA DATA 
Maximalt ingaende lufttryck 7 

Maximal arbetstryck 28 bar 
Max vid fargf16de kontinuerlig drift 30 l/min vid 60 pumpslag/min 

Fargintag 1 1/2" NPT(f) 
Farguttag 1" NPT(f) 

Luftintag Moden 223-183 3/8" NPT(f) 
Modell 223-184 . 1/2" NPT(f) 

Vikt 21,3 kg 
Delar i kontakt med fargen Forbinde7sestangen,matar- och 

returror: Fornicklat kolstal 
Pumpde)en enligt 307-983 

GARANT! 
GRACO INC. garanterar att all utrustning som tillverkats av foretaget och bar dess 
namn ar fri fran fel i material och tillverkning under normal anvandning och skot
sel. Garantin galler for den ursprunglige koparen under en tid av 12 manader fran 
inkopsdagen, och den galler endast om atrustningen installeras ochanvands i en
lighet med fabrikens rekommendationer. Garantin omfattar inte skador eller slitage 
som vallats av felaktig anvandning, slitskador, korrosion, forsummelse, olyckor, 
felaktig installation eller ingrepp som paverkar den normala funktionen. 

Far den handelse nagra fel konstateras pa GRACO utrustning som levereratsinom den 
ovan namnda 12-manadersperioden, kommer den auktoriserade GRACO distributoren som 
levererat utrustningen att gratis reparera eller byta ut sadana felaktiga delar, 

• 

om de sands in med betald frakt till fabriken eller den auktoriserade GRACO dist
ributoren, och det vid GRACO INC's kontroll visar sig att det verkligen fareligger 
fel i material eller tillverkning. Om alltsa ett material elTer ti1lverkningsfel 
konstaterats, kommer detta att avhjalpas och delen returneras med betald frakt 
inom Sverige. Om undersokningen visar att det inte foreligger nagot fel i material • 
eller arbete, kommer reparationen att utforas till rimlig kostnad. Fran andra hall 
kopta enheter, som ingar i utrustningen fran GRACO, har sina tillverkares normala 
garantier. 

I denna utrustning anvanda kemikalier och vatskor, varken tillverkas eller saljes 
av oss. Vi ar darfor icke ansvariga for deras~ egenskaper. 

Pa grund av den stora mAngfald material, sasom t ex farger, lacker och losningsme
del, och pa grund av olika reaktionsbeteende bor koparen och anvandaren av denna 
utrustning, fran materialtillverkaren, inhamta samtliga med hanteringen av veder
borandes speci ella materi a 1 sammanhangande fakta, aven sa vi tt gall er kontakt mel
lan materialet ifraga och de i utrustningen anvanda tatningarna och metallerna. 

Vi papekar uttryckligen att halogeniserade kolvaten i kontakt med aluminium och 
gal vani serade del ar, som kan fi nnas i utrustn-i ngen ,-under vi ssa forha 11 anden (be
roende av tryck, temperatur och koncentration) kan reagera med explosion som 
fal jd. Narmare uppgifter skall i nhamtas hos mater; a It ill verkaren. 

Tankbara risker genom giftiga sprutdimmor, eld, explosion, reaktionstider efter 
blandning och toxisk effekt hos bearbetat material eller dess komponenter betraf
fande manniskor och djur samt vaxter, bor diskuteras och tagas hansyn till. 

Denna garanti ar exklusiv och ersatter alla andra garantier (skriftliga, muntliga 
eller underforstAdda) inklusive garantier om saljbarhet i andra avseenden an vad 
som angivits har ovan, och garanti for lamplighet for ett speciellt andamal. Med • 
undantag for vad som sagts har ovan avvisar vi uttryckligen alla former av krav 
grundade pa direkta eller indirekta skador eller forluster. 



• 

• 

• 



• 

• 

• 




