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* Severe-Duty behand1 ad pumpde1 
innebar att pumpdelens slitytor 
ar hardf6rkromade enligt den 
s k Severe-Duty metod en och att 
packningarna ar til1verkade i 
det nya materialet UHMW poly-
eten for basta bestandighet mot 
korrosion och slitage. 
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SAKERHETSANVISNINGAR 

INTRiiNGNINGSRISK 

Allmanna sakerhetsanvisningar 
Denna utrustning utvecklar hogt farg-
tryck. Fargstralen fran pistolen, lack-
age eller komponenter som brister kan 
medfora att farg tranger in genom huden 
och kroppsvavnaderna. Detta kan foror-
saka mycket allvarliga kroppsskador som 
i svaraste fall kan leda till amputa-
tion. Fargstankoch stank av losnings-
medel i ogonen kan ocksa foranleda all-
varl iga skador'. 

Rikta ALDRIG pistolen mot nagon person 
eller nagon del av kroppen. HALL ALDRIG 
handen eller fingrarna over munstycket. 
Forsok ALDRIG att "blha tillbaka" 
farg, vilket ar vanligt iett system 
med konventionell sprutpistol for luft-
sonderdelning. 

Folj ALLTID Anvisningarna for tryckav-
lastning fore rengoring eller vid byte 
av munstycke eller vid service av nagon 
de 1 i systemet. 

Forsok ALDRIG stoppa eller hindra lack-
age med handen eller kroppen. 

Kontrollera funktionen hos pistol ens 
alla sakerhetsanordningar fore varje 
anvandningstillfalle. 

Anvand ALL TID munstycksskydd pa pi sto-
len vid sprutning. 

Medicinsk behandling 
Om nagon vatska trangt genom huden, sok 
omedelbart medicinsk behandling. 
Behandla inte skadan som ett enkelt 
skarsar. Tala om for lakaren exakt vil-
ken vatska som trangt genom huden. 

For behandling, be lakaren ringa GIFT-
INFORMATIONSCENTRALEN, tfn 08/90 000. 

Sprutpistolens sakerhetsanordningar 
Se till att sprutpistolens alla saker-
hetsanordningar fungerar tillfredsstal-
lande innan den tas i bruk. Ta inte 
bort eller modifiera nagon del pa 
sprutpistolen. Detta kan foranleda 
funktionsfel och resultera i allvarliga 
kroppsskador. 

Sakerhetssparren 
Narhelst man slutar spruta, aven for 
ett kort ogonblick, skall man 
alltid satta sakerhetssparren i last 
position eller i lage "SAFE". Detta 
medfor att det inte gar att spruta med 
pistolen nar avtryckaren aktiveras. 
Forsummelse att lasa avtryckaren kan 
medfora oavsiktlig avtryckning av pis-
tolen. 

Spridare (diffusor) 
Pistolens spridare slar sonder fargst-
ralen och minskar risken for intrang-
ningsskador nar munstycket inte ar p! 
plats. Vid kontroll av spridarfunktio-
nen skall Anvisningarna for tryckav-
lastning foljas. Darefter kan munstyck-
et tas bort. Rikta pistolen ned i en 
jordad metallburk. Tryck in avtryckaren 
vid lagsta mojliga tryck pa fargen. Om 
flrgen nu inte sprids. i en oregelbunden 
strom skall spridaren (diffusorn) ome-
del bart bytas. 

Munstycksskyddet 
Anvand ALLTID munstycksskydd pa pisto-
len vid sprutning. Munstycksskyddet 
paminner om intrangningsrisken och for-
hindrar oavsiktlig beroring av mun-
stycket med fingrarna eller nagon annan 
kroppsdel. 

Skyddsbyge7 
Anvlnd ALDRIG sprutpistolen med skydds-
bygeln borttagen. Skyddsbygeln minskar 
risken for ofrivillig avtryckning av 
pistolen om den tappas eller stots 
till. 

Munstyckssakerheten 
Iaktta storsta forsiktighet nar ett 
munstycke byts eller reng6rs. Om mun-
stycket sitter igen under sprutning 
skall sakerhetssparren lasas omedel-
bart. Folj ALLTID forst Anvisningarna 
for tryckavlastning. Sedan kan mun-
stycket tas bort for rengoring. Torka 
ALDRID bort flrguppbyggnad runt flrg-
munstycket forrln trycket ar helt av-
lastat och pistolens sakerhetssparr ar 
i 1 ast lage. 
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Anvisningar for tryckavlastning 

For att mfnska risken for a11varliga 
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-
helst man slutar att spruta skall fol-
jande iakttas: 
1 Las pistolens sakerhetssparr 
2 Stang av luft- eller hydraul-

tillforseln till pumpen 
3 Stang huvudluftventilen (erfordras i 

ett luftdrivet system) 
4 Frigor pistolens sakerhetssparr 
5 Tryck av pistolen i en jordad 

metallburk avsedd for fargspill 
6 Las pistolens sakerhetssparr 

aterigen 
7 Dppna pumpens draneringsventil i 

samma jordade metallburk som ovan 
8 Lamna denna kulkikventil oppen 

tills utrustningen ar fardig att 
tas i bruk igen. 

Om man misstanker att munstycket eller 
slangen ar helt igensatt e77er att 
trycket inte he7t har evakuerats en7igt 
ovanstaende anvisningar, kan man MYCKET 
FDRSIKTIGT lossakopplingen pi!. farg- _. 
slangen och avlasta trycket successivt 
for att sedan lossa helt for full 
tryckavlastning. Nu kan munstycket el-
ler slangen rengoras. 

FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUST
NINGEN 

Allmanna Sakerhetsanvisningar 
All felaktig anvandning av sprututrust-
ningen eller tillbehoren, som overskri-
dande av arbetstrycket, andri ng av 
delar, anvandning av icke forenliga 
kemikalier eller fa.rger eller anvand-
ning av slitna e11el' skadade delar kan 
medfora att dessa brister eller sprangs 
och detta kan resultera i allvarliga 
kroppskador, eldsvil.da, explosion eller 
annan skada pa egendom. 

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

KONTROLLERA all sprututrustning regel-
bundet och reparera eller byt ut slitna 
eller skadade delar omedelbart. 

Systemtryck 
Denna pump ar konstruerad for ett maxi
malt arbetstryck av 70 bar. Man skall 
alltid strava efter att ligga under 
maximalt arbetstryck vid kontinuerlig 
anvandning av pumpen. Detsamma galler 
for samtliga ingaende komponenter eller 
tillbehor i systemet. 

Vatskors .lamplighet 
Se till at t all a fa.l"ger och losn i ngsme-
del ar lampliga for delarna i kontakt 
med vatskan enligt tekniska data pa 
sista sidan. En lista over konstruk-
tionsmaterialets kemiska resistens och 
feller fargleverant6rens information 
ger besked om detta. 



ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA 

Statisk elektricitet alstras av flades-
hastigheten pa fargen genom pump, slang 
och sprutpistol. Om inte varje del av 
utrustningen ar ordentligt jordad, kan 
gnistbildning ske och utrustningen kan 
utgara en fara. Gnist- bildning kan 
ocksa ske nar stickkontakten pluggas i 
eller ur natspanningen. Gnistor kan an-
tanda angor fran losningsmedel, den 
farg som sprutas, dammpartiklar och 
andra lattantandliga substanser, vilken 
kan farorsaka brand eller explosion och 
resultera i allvarliga kroppsskador och 
skador pa fastighet och egendom. Plugga 
inte i eller ur nagon kontakt till nat-
spanningen i sprutzonen, am den allra 
minsta risk finns att losningsmedel-
sangor i luften kan antandas. 

Om man marker nagon sam helst gnista 
eller kanner en liten stat 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 skotse-
linstruktion for detaljerade jordnings-
foreskrifter. Se till att systemet ar 
anslutet till en ordentlig jordforbin-
delse. 

1. Pumpen: Anvand en separat jordlina 
med klammer som beskrivs i skotsel-
instruktionen for pumpen. 

2. Luft-, hydrau7- oeh fargs7angar: 
Anvand endast jordad slang med en 
maximal sammanlagd langd av 150 m 
for att garantera jordforbindelse. 
Se vidare Fargslangens jordforbin-
delse. 

3. Kompressor oeh hydrau7aggregat: 
Jordas enligt tillverkarens rekom-
mendationer. 
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4. Sprutpisto7en: Jordas genom anslut-
ning till en riktigt jordad farg-
slang och spruta eller pump. 

5. Fargbeha77are: Jordas enligt lokala 
bestammelser. 

6. Objektet som sprutas: Jordas enligt 
lokala bestammelser. 

7. A77a 7osningsmedelsburkar: Jordas 
enligt lokala bestammelser. Anvand 
endast metallbehAllare sam ar elekt-
riskt ledande. Placera inte burken 
pA en icke ledande yta, t ex papper 
eller masonit som bryter jordforbin-
delsen. 

8. For att beha77a jordforbinde7sen vid 
spo7ning e71er tryekavlastning skall 
en del av pistolens metall hAllas 
mot burkens insida nar pistolens 
trycks avo 

Sakerhet vid skoljning och rengoring 
Fore sko7jning, se till att hela syste-
met och spillburken ar ordentligt jor-
dade. Se Jordning Folj Anvisningarna 
for tryckavlastning pa sid 3 och ta 
bart munstyeket fran sprutpistolen. An-
vand alltid lagsta mojliga fargtryck 
och behAll kontakten metall mot metall 
mellan pistolen och den jordade metall-
bur ken under renspolningen for att min-
ska risken for intrangningsskador, 
gnistbildning pA grund av statisk 
elektricitet och stank. 

• 

• 

• 
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FARGSLANG - SAKERHET 

Farg innesluten i en slang under hogt 
tryck kan anses vara en potentiell 
fara. Om slangen borjar lacka, explode-
rar eller brister pa grund av slitage, 
skada eller misskotsel, kan den uppkom-
na fargstralen under detta hoga tryck 
fororsaka en intrangningsskada eller 
andra allvarliga kroppsskador. 

ALLA ANSLUTNINGAR FOR FARGEN SKALL 
TATAS ORDENTLIGT FORE ANVANDNING. Farg 
under hogt tryck kan lacka i form av en 
skarp strale och fororsaka intrang-
ningsskador. 

Anvand ALDRIG en skadad slang. Fore 
sprutning skall hela slangen kontrolle-
ras betraffande skador, lackage, not-
ning och slangkopplingar. Om det ar 
nagot fel pa slangen skall den omedel-
bart bytas. FORSOK INTE byta kopplingar 
ell er 1 aga en fargsl ang for hogtryck 
med tejp. 

ORA INTE i slangen for att forflytta 
sprututrustningen. Anvand inte farger 
eller losningsmedel som inte ar lampli-
ga for innertuben och ytterholjet pa 
slangen. UTSATT bNTE slangen for hogre 
temperatur an 82 C. 

Kontroll av slangens jordforbindelse 
Ordentlig elektrisk jordning av fargs-
langen ar av storsta vikt for att halla 
hela sprututrustningen jordad. Kontrol-
1 era hydraul sl angens och fargsl angens 
motstand med intervaller. Om fargslang-
en inte har maximalt motstand tryckt pa 
slangen, skall slangleverantoren kon-
taktas for uppgift om motstandet. An-
vand en motstandsmatare for att mata 
motstandet. Om motstandet ligger utan-
for det rekommenderade omradet skall 
slangen omedelbart bytas ut. En icke 
jordad eller daligt jordad fargslang ar 
en potentiell fara. For egen sakerhet, 
las anvisningarna under ELD- ELLER EX-
PLOSIONSFARA. 

FARA NED RORLIGA DELAR 

R6rliga 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 kraftkallan och aVlasta 
trycket enligt Anvisningar for tryckav-
lastning pa sid 3 innan nagon service 
utfors pa sprututrustningen for att 
forhindra att pumpen gor nagot extra 
pumpslag. 
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SERVICE 

OBS! 
1. Reparationssats 223-439 finns att 

til1ga. Se sid 10. Numren i text en 
markerade med en asterisk ingar i 
reparationssatsen (ex 24*). Anvand 
a11a de nya de1arna i satsen aven 
om de gam1a delarna ser bra ut. 
De gamla delarna kommer att slitas 
snabbare, vilket medfor att pump-
service behover utf6ras of tare. 

2. Rengor al1a de1ar medan pumpen 
demonteras. Kontro11era om de ar 
slitna eller skadade. 8yt delar om 
sa erfordras. 

3. Vid byte av kolvstang (36) eller 
cylinder (38) skall a11tid a11a 
packningar, gland och tatningar 
bytas for att astadkomma ordentlig 
tatning. 

Demontering av pumpdelen (se fig 1) 
1. Spola igenom pumpen med ett lamp1igt 

losningsmede1, om mojlighet finns. 
F6lj Anvisningarna for tryckavlast-
ning pa sid 3. 

2. Lossa slangarna fran pumpen. Tag 
bort pumpen fran dess montering och 
sp~nn fast den i ett skruvstycke. 

3. Lossa pumpdelen fran motorn som an-
ges i den separata bruksanvisningar. 

Bottenventilen (se fig 1) 
1. Tag bort stagstangernas muttrar (13) 

och brickor (14). Skruva bort de 
fyra stagstangerna (32) fran botten-
ventilen (42). Tag bort bottenventi-
len fran pumpdelen. 

2. Demontera bottenventilen. Se fig'!. 
Observera i vilket hal par kulans 
stoppinne (28) befinner Sig sa att 
vid atermontering av bottenventi1en 
ska11 pinnen placeras i samma lage. 

3. Reng6r al1a delar noggrant och kon-
trollera dem efter slitage el1er 
skador. 8yt de de1ar som erfordras. 

4. Atermontera bottenventi1en och se 
till att kulans stoppinne (28) kom-
mer i samma halpar. Se fig 1. Om 
fargflodet skall andras, sa skall 
pinnen placeras i ett annat halpar. 
Se Justering av ventilspel. 

5. Satt tillbaka bottenventilen. Drag 
at stagbultarnas muttrar (13) med 
ett moment av 68,81 Nm med ett kors-
vis monster. 

Kolven (se fig 1) 
1. Tag bort bottenventilen som beskri-

yes i foregaende avsnitt. 

2. Drag ned cylindern (38) fran kolven. 

3. Skruva bort kolvens fastskruvar (25) 
och tag bort kolvdelarna fran kolv-
stangen (36). Se fig 1. 

4. Rengor och kontrollera alla delar 
efter slitage och skador, byt om sa 
erfordras. 

5. Placera tatningen (49) och kulan 
(16) i kolvens hallarbricka (43) och 
satt tillbaka dessa i kolvstangen 
(36) . 

OBS! Hallarbrickan (43) for kolven far 
inte tacka fargportarna i kolv-
stangen (36). 

6. Atermontera expanderbrickan (29*) 
och koppackningen (31*) pa kolv-
stangen (36) med packningens lappar 
uppat. Se fig 1. 

7. Satt tillbaka distansbrickan (30) 
for packningarna, darefter koppack-
ningen (31*) och expandern (29*) pa 
kolvstangen med packningens lappar 
NEDAT. 5e fig 1. 

8. Atermontera kolvstyrningen (35). 
Drag fast kolven i kolvstangen (36) 
med de fyra hallarskruvarna (25). 
Drag jamnt med ett moment av 41-54Nm 
med ett korsvis monster. 

• 

• 

• 
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9. Om ytterligare service erfordras, ga 
da vidare till Halspackningarna 
nedan. Om ej ytterligare service er-
fordras, for forsiktigt cylindern 
och tatningen (24*) over kolven. 
Atermontera bottenventilen och drag 
at muttrarna (13) med ett moment av 
68-81Nm med ett korsvis monster. 

Halspackningarna (se fig 1) 

1. Tag bart bottenventilen och cylin-
dern (38) som anvisas ovan. 

2. Tag bort packningsmuttern/vatkoppen 
(39). 

3. Drag ut kolvstangen (36) ur pumphu-
set (41) nedat. 

4. Tag b~rt halspackningarna och glan-
den fran pumphuset. 

5. Rengor och kontrollera alla delar 
efter slitage och skador, byt am sa 
erfordras. 

OBS! Byt a77tid hanglandet (44) och 
lagringen (47) tillsammans med 
halspackningarna. 

6. Placera packningarna i pumphuset 
(41) i foljande ordning: 

Satt tillbaka hanglandet (44*) 
forst, sedan tva V-packningarna i 
UHMW polyetylen (45*), en V-packning 
i lader (46*), en V-packning i UHMW 
polyetylen, en V-packning i lader, 
en V-packning i UHMW polyetylen och 

lagret (47*). S~tt tillbaka 
packningsmuttern/vatkoppen (39) 
utan att dra at. 

DBS! Se till att V-packningarnas 
7appar och 7ikasa lagrets 
vandes. nedat i huset. 

7. Tryck upp kolvstangen (35) in i 
pumphuset (41) underifran till den 
s~icker upp over packningsmuttern/ 
vatkoppen (39). Fortsatt med att 
atermontera pumpdelen i motsatt 
ordning till demonteringen. Drag at 
packningsmuttern/vatkoppen for hand 
en bart sa hart att den tatar. 

Atermontering av pumpdelen 

1. Atermontera pumpdelen pa motorn som 
anges i den separata bruksanvisning-
en for pumpen. 

2. Satt tillbaka jordledningen till 
motorn am den var borttagen under 
Service. 

Justering av backventilerna 

Kolvventilen och bottenventilen ar ins-
tallda pa fabrik for pumpning med stort 
flode av medeltjock sprutbar fargo 

For tunnare farger e77er mindre f/ode 
e77er for att minska pu7sationer vid 
pumpens vand7agen, sa skall kulornas 
spel minskas (16 a 18). Flytta pinnarna 
(28) till ett lagre hal par. Se fig 1, 
och se vi dare anvisningarna ovan for 
demontering av pumpdelen. 

OBS! Om kulspelet ar for litet for den 
farg sam pumpas, sa kommer flodet 

.att strypas. 

For tjockare farger e77er for att oka 
f/6det, sa skall kulspelet okas (16 och 
18). Flytta pinnarna (28) till ett hog-
re hal par. Se fig loch se vidare an-
visningarna ovan for demontering av 
pumpdelen. 

PTFE

PTFE
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RESERVDELSFORTECKNING 

Modell 210-208 Serie E 
Pumpdel 
Inkl pos.nr 13-49 

POS DET .NR 

13 100-127 
14 100-128 
15 *100-579 
16 **101-178 
18 **101-718 
24 *104-271 
25 104-272 
28 161-599 
29 *166-596 
30 166-597 
31 *178-507 
32 171-692 
35 171-696 
36 217-478 
38 181-269 
39 186-054 
41 186-055 
42 223-437 
43 223-438 
44 *104-260 
45 *108-845 

46 *104-263 
47 **186-056 
48 172-477 
49 110-728 

BENiiMNING ANT 

MUTTER 5/8" -11 4 
FJADERBRICKA 5/8" 4 
SAXPINNE 3/32"xl 4 
KULA 1 1/4"1 
KULA 2" 1 
O-RING 2 
SKRUV 3/8"-24 x 1 1/2" 4 
STOPPINNE 2 
EXPANDERBRICKA 2 
BRICKA 1 
KOPPACKNING UHMWPE 2 
STAGSTANG 4 
KOLVSTYRNING 1 
KOLVSTANG 1 
CYLINDER 1 
PACKNINGSMUTTER/VATKOPP 1 
PUMPHUS 1 
BOTTENVENTILHUS 1 
HALLARBRICKA 1 
HANG LAND 1 
V-PACKNING 4 
UHMW polyetylen 
V-PACKNING lader 2 

LAGRING PEEK 1 
VARNINGSSKYL T 1 
TATNING, Buna-N 1 

* Ingar i reparationssats 223-439 

** Rekommenderade reservdelar for 
verktygsladan 

223-439 Reparationssats 
(maste bestallas separat) 
bestaende av: 

Pos.Nr Antal 
15 4 
24 2 
29 2 
31 2 
44 1 
45 4 
46 2 

Sat sen innehaller ocksa en 
saxpinne 100-103 som anvandes 
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i kopplingsmuttern mellan motor 
och pumpdel. 
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TEKNISKA DATA 

Maximalt arbetstryck 
Farguttag 
Fargintag 

Delar i kontakt med fargen 

GARANT! 

70 bar 
1 1/2" NPT 
2" NPT 
Hardf6rkromat rostfritt stal, f6rzinkat 
kolstal, Buna-N gummi, hardmetall, UHMW 
polyetylen, lader, viton, polyeter-
eterketon (PEEK). 

GRACO INC. garanterar att all utrustning som tillverkats av f6retaget och bar dess 
namn ar fri fran fel i material och tillverkning under normal anvandning och sk6t-
sel. Garantin galler f6r -den ursprungl ige k6paren under en tid av 12 manader fran 
ink6psdagen, och den galler endast om utrustningen installeras och anvands i en-
lighet med fabrikens rekammendationer. Garantin omfattar inte skadar eller slitage 
som vallats av felaktig anvandning, slitskador, korrosion, f6rsummelse, olyckar, 
felaktig installation eller ingrepp som paverkar den normala funktionen. 

F6r den handelse nagra fel konstateras pa GRACO utrustning som levererats inom den 
ovan namnda 12-manadersperioden, kommer den auktoriserade GRACO distribut6ren som 
1 evererat utru-stni ng~n att gratis reparera ell er byta ut sadana fel akt i ga del ar, 
om de sands in med betald frakt till fabriken eller den auktoriserade GRACO dist-
ri but6ren, och det vid GRACO INC's kontro 11 vi sar s i 9 att det verkl igen f6re 1 i gger 
fel i material e11er -ti11verkning. Om alltsa ett material eller ti11verkningsfel 
konstaterats, kommer detta att avhjalpas och delen returneras med betald frakt 
inom Sverige. Om unders6kningen visar att det inte f6religger nagot fel i material 
eller arbete, kommer reparatianen att utf6ras till rimlig kastnad. Fran andra hall 
k6pta enheter, som ingar i utrustningen fran GRACO, har sina tillverkares normala 
garantier. 

I denna utrustning anvanda kemikalier och vatskor, varken tillverkas eller saljes 
av 055. Vi ar darf6r icke ansvariga f6r deras egenskaper. 

Pa grund av den stora mangfald material, sasom t ex farger, lacker och 16sningsme-
del, och pa grund av olika reaktionsbeteende b6r k6paren och anvandaren av denna 
utrustning, fran materialtillverkaren, inhamta samtliga med hanteringen av veder-
borandes speciella material sammanhangande fakta, aven sa vitt galler kantakt mel-
lan materialet ifraga och de i utrustningen anvanda tatningarna och metal lerna. 

Vi papekar uttryckligen att halogeniserade kolvaten i kontakt med aluminium och 
galvaniserade delar, som kan finnas i utrustningen, under vissa f6rhallanden (be-
roende av tryck, temperatur och koncentration) kan reagera med explosion sam 
f6l jd. Narmare uppgifter ska 11 i nhamtas hos materi a It ill verkaren. 

Tankbara risker genom giftiga sprutdimmor, eld, explosion, reaktionstider efter 
b 1 andni ng ach taxi sk effekt hos bearbeta..t materi a 1 ell er dess kamponenter betraf-
fande manniskor och djur samt vaxter, b6r diskuteras och tagas hansyn till. 

Denna garanti ar exklusiv och ersatter alla andra garantier (skriftliga, muntliga 
eller underf6rstadda) inklusive garantier am saljbarhet i andra avseenden an vad 
sam angivits har ovan, och garanti for lamplighet for ett speciellt andamal. Med 
undantag f6r vad som sagts har avan avvisar vi uttryckligen alla former av krav 
grundade pa direkta eller indirekta skadar eller f6rluster. 
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