
311820S
RO

Reparaþii şi componente

Pulverizatoare hidraulice şi seturi 

OEM GH™130, GH200, GH230, GH300

- Pentru utilizare cu vopsele ºi straturi acoperitoare arhitecturale. Numai pen-

tru uz profesional. Nu este aprobat pentru utilizare în locaţii cu atmosferă 

explozivă -

Presiune maximã de lucru 3300 psi (2,8 MPa, 228 bari)

Lista de modele este prezentatã la pagina 2.

Instrucþiuni importante pentru siguranþa dvs.

Citiþi toate avertismentele ºi instrucþiunile din acest manual ºi pãstraþi-le într-un loc 

sigur. Pentru a obþine un manual în limba dvs., contactaþi Serviciul Clienþi Graco, 

distribuitorul local Graco sau situl nostru web: www.graco.com. 

ti5380b
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Modele pulverizatoare

Opþiuni set motor electric

Seturi OEM

253957  

253959   

253980   

253962  

253963   

253981   

255095  

253965  

253966   

253982   

253968  

Numãr set Model pulverizatore Descriere

288474 GH130 120V c.a., 60Hz, 20A, aprobat CAS/UL

288473 GH130 120V c.a., 60Hz, 15A

248950 GH200/GH230 120V c.a., 60Hz, 20A, aprobat CSA/UL

248949 GH200/GH230 120 V c.a., 60Hz, 15A

248946 EH200/HD1200 240V c.a., 50Hz, 13,4A

GH130 GH200 GH230 GH300
120 V c.a.

60 Hz

ETL/CSA/UL
120 V c.a.

60 Hz

Numãr set Model OEM Descriere

24W297 GH130 OEM 3300 psi (22.8 MPa, 227 bar) Presiune maximă de lucru 

(Psi lucru materiale)

24W298 GH200 OEM 3300 psi (22.8 MPa, 227 bar) Presiune maximă de lucru 

(Psi lucru materiale)

24W299 GH230/300 OEM 3300 psi (22.8 MPa, 227 bar) Presiune maximă de lucru 

(Psi lucru materiale)
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Avertismente

Urmãtoarele avertismente se referã la reglarea, folosirea, împãmântarea, întreþinerea ºi repararea acestui echipament. 

Simbolul cu un semn de exclamare indicã un avertisment general, în timp ce simbolul de pericol se referã la riscuri 

specifice anumitor proceduri. Consultaþi aceste avertismente. Alte avertismente suplimentare, specifice produsului, 

pot fi gãsite pe întreg parcursul acestui manual, acolo unde este cazul.

AVERTISMENT
PERICOL DE INCENDIU ªI EXPLOZIE

Vaporii inflamabili, cum ar fi vaporii de solvenþi ºi de vopsele din zona de lucru se pot aprinde sau pot exploda. 

Pentru a contribui la prevenirea incendiilor ºi exploziilor:

• Folosiþi echipamentul numai în zone bine ventilate.

• Eliminaþi toate sursele de incendiu, cum ar fi lãmpile indicatoare, þigãrile, lãmpile electrice portabile 

ºi þesãturile din material plastic (cu potenþial de descãrcãri electrostatice).

• Îndepãrtaþi deºeurile din zona de lucru, inclusiv solvenþii, cârpele ºi benzina.

• Nu conectaþi sau deconectaþi ºtechere ºi nu stingeþi sau aprindeþi becuri în medii cu vapori inflamabili.

• Toate echipamentele din zona de lucru trebuie pãmântate. Vezi instrucþiunile de Pãmântare.

• Folosiþi numai furtunuri pãmântate.

• Þineþi pistolul lipit de laterala recipientului pãmântat când pulverizaþi în recipient.

• Dacã are loc o scânteie provocatã de electricitatea staticã sau dacã simþiþi un ºoc, încetaþi utilizarea 

imediat. Folosiþi echipamentul numai dupã ce depistaþi ºi remediaþi problema.

• Pãstraþi în zona de lucru un extinctor în stare de funcþionare.

PERICOL DE INJECTARE A PIEII

Lichidele la înaltã presiune provenite de la pistol, de la scurgerile furtunului sau de la componentele fisurate vor 

perfora pielea. Deºi poate arãta ca o simplã tãieturã, rana este foarte gravã ºi poate duce la amputarea 

membrului. Obþineþi de urgenþã tratament chirurgical.

• Nu îndreptaþi pistolul spre alte persoane sau spre pãrþile corpului.

• Nu puneþi mâna deasupra duzei de pulverizare.

• Nu acoperiþi ºi nu deviaþi scurgerile cu mâna, cu corpul, cu o mãnuºã sau cu o cârpã.

• Nu pulverizaþi dacã protecþia duzei ºi a declanºatorului nu sunt instalate.

• Cuplaþi blocajul declanºatorului când nu pulverizaþi.

• Efectuaþi Procedura de depresurizare descrisã în acest manual când terminaþi pulverizarea ºi înainte de 

curãþarea, verificarea sau întreþinerea echipamentului.

PERICOL — ECHIPAMENT PRESURIZAT

Lichidul provenit de la pistol/valva de golire, scurgeri sau componente fisurate poate stropi ochii sau pielea, 

provocând vãtãmãri grave.

• Efectuaþi Procedura de depresurizare descrisã în acest manual când terminaþi pulverizarea ºi înainte de 

curãþarea, verificarea sau întreþinerea echipamentului.

• Strângeþi toate conexiunile pentru fluid înainte de a utiliza echipamentul.

• Verificaþi zilnic furtunurile, tuburile ºi racordurile. Înlocuiþi imediat componentele uzate sau deteriorate.

PERICOL DE ELECTROCUTARE

Pãmântarea defectuoasã, reglarea sau utilizarea incorectã pot duce la electrocutare.

• Opriþi ºi deconectaþi ºtecherul de alimentare înainte de a repara echipamentul.

• Folosiþi numai prize electrice cu pãmântare.

• Folosiþi numai cabluri prelungitoare cu 3 fire.

• Asiguraþi-vã cã lamelele de pãmântare sunt intacte pe pulverizator ºi pe cablurile prelungitoare.

• Nu expuneþi aparatul la ploaie. Depozitaþi-l în spaþii închise.
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PERICOL — COMPONENTE ÎN MIªCARE

Componentele în miºcare pot strivi sau amputa degete ºi alte membre ale corpului.

• Pãstraþi distanþa faþã de componentele în miºcare.

• Nu utilizaþi echipamentul cu dispozitivele ºi capacele de protecþie demontate.

• Echipamentul presurizat poate porni subit. Înainte de a verifica, muta sau repara echipamentul, efectuaþi 

Procedura de depresurizare descrisã în acest manual. Deconectaþi echipamentul de la prizã sau de la 

sursa de aer.

PERICOL LA UTILIZAREA INCORECTÃ A ECHIPAMENTULUI

Utilizarea incorectã poate provoca decesul sau vãtãmarea gravã.

• Nu depãºiþi presiunea de lucru maximã sau temperatura nominalã a celei mai slabe componente 

a sistemului. Vezi Date tehnice în toate manualele echipamentului.

• Folosiþi lichide ºi solvenþi compatibili cu componentele echipamentului care intrã în contact cu acestea. Vezi 

Date tehnice în toate manualele echipamentului. Citiþi avertismentele producãtorului lichidului ºi solventului.

• Verificaþi zilnic echipamentul. Reparaþi sau înlocuiþi imediat componentele uzate sau deteriorate.

• Nu adaptaþi ºi nu modificaþi echipamentul.

• Poate fi operat numai de persoane calificate.

• Folosiþi echipamentul numai pentru scopul în care a fost conceput. Contactaþi distribuitorul Graco pentru 

informaþii.

• Traseul furtunurilor ºi cablurilor trebuie sã evite zonele circulate, muchiile ascuþite, componentele în miºcare 

ºi suprafeþele fierbinþi.

• Nu folosiþi furtunurile pentru a trage echipamentul.

• Respectaþi toate normele de siguranþã în vigoare.

PERICOL — COMPONENTE DIN ALUMINIU PRESURIZATE

Nu introduceþi 1,1,1-trichloroethane, methylene chloride, alþi solvenþi cu carbon hidrogenat sau lichide ce conþin 

astfel de solvenþi în echipamente din aluminiu presurizate. Pot surveni reacþii chimice periculoase 

ºi echipamentele se pot fisura, provocând moartea, vãtãmarea gravã ºi pagube materiale.

PERICOL DE SUCÞIUNE

Nu amplasaþi mâinile în apropierea orificiului de aspiraþie a lichidului când pompa funcþioneazã sau este 

presurizatã. Sucþiunea puternicã poate provoca rãni grave.

PERICOL — MONOXID DE CARBON

Gazele de eºapament conþin monoxid de carbon toxic, care este incolor ºi inodor. Inhalarea monoxidului de 

carbon poate provoca decesul. Nu utilizaþi echipamentul în zone închise.

PERICOL — LICHIDE TOXICE SAU VAPORI TOXICI

Lichidele toxice sau vaporii toxici pot provoca vãtãmãri grave sau decesul dacã intrã în contact cu ochii sau cu 

pielea, dacã sunt respirate sau înghiþite.

• Citiþi fiºele cu informaþii despre siguranþa materialelor pentru a afla ce pericole prezintã lichidele folosite.

• Depozitaþi lichidele periculoase în recipiente corespunzãtoare ºi depozitaþi-le la deºeuri conform 

normativelor în vigoare.

PERICOL DE ARSURI

Suprafeþele echipamentelor ºi lichidul încãlzit pot deveni foarte fierbinþi în timpul funcþionãrii. Pentru a evita arsurile 

grave, nu atingeþi lichidele fierbinþi sau echipamentul. Aºteptaþi ca echipamentul/lichidul sã se rãceascã complet.

ECHIPAMENT DE PROTECÞIE PERSONALÃ

Trebuie sã purtaþi echipament de protecþie adecvat atunci când utilizaþi sau întreþineþi echipamentul sau când vã 

aflaþi în zona de utilizare a acestuia, pentru a vã proteja împotriva vãtãmãrilor grave, ce includ afecþiuni oculare, 

inhalarea vaporilor toxici, arsuri ºi pierderea auzului. Acest echipament include, însã nu este limitat la:

• Ochelari de protecþie

• Îmbrãcãmintea ºi masca respiratorie recomandate de producãtorul lichidului sau solventului

• Mãnuºi

• Echipament pentru protecþia auzului

AVERTISMENT



Identificarea componentelor

311820S 5

Identificarea componentelor

3. 4.

5.

7.

6.

8.

OF
F

ON

2.

bar/MPa
PSI

on off

1.

10.

11.12.

ti8714ati9126a

ti8844a

ti8691a

9.

ti9167a

ti9166a

ti5381b

13.

Nr. articol Componentã

1 Valvã pompã hidraulicã

2 Controlul presiunii

3 Buºon ulei hidraulic

4 Valvã de scurgere

5 Comutator PORNIRE/OPRIRE motor

6 Comenzi motor

7 Comutator pornit/oprit motor electric

8 Blocajul declanºatorului pistolului

9 Pompã cu piston

10 ProConnect™

11 Filtru de admisie — standard

12 Filtru de admisie — opþional

13 Plãcuþã de identificare cu numãr de serie
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Informaþii generale despre reparaþii

1. Pãstraþi toate ºuruburile, piuliþele, ºaibele, garniturile 

ºi conectorii electrici pe care îi demontaþi în timpul 

reparaþiilor. În mod normal, aceste componente nu sunt 

furnizate împreunã cu piesele de schimb.

2. Testaþi reparaþia dupã remedierea problemei.

3. Dacã pulverizatorul nu funcþioneazã corect, revizuiþi 

procedura de reparare pentru a determina dacã a fost 

efectuatã corect. Dacã este necesar, consultaþi Ghidul de 

remediere a problemelor, pagina 7, pentru posibile soluþii.

4. Montaþi protecþia curelei înainte de a utiliza pulverizatorul 

ºi înlocuiþi-o dacã este deterioratã. Protecþia curelei 

reduce riscul de strivire ºi amputare a degetelor; vezi 

AVERTISMENTUL anterior.

Pãmântarea

Pãmântaþi pulverizatorul folosind clema de pãmântare 

legatã la pãmânt, pentru utilizarea în siguranþã 

a pulverizatorului când folosiþi materiale pe bazã 

de solvenþi. Fig. 1.

FIG. 1

Montarea garniturii inelare SAE

1. Deºurubaþi contrapiuliþa pânã 

când atinge fitingul.

2. Lubrifiaþi garnitura inelarã (A).

3. Înºurubaþi manual fitingul.

4. Deºurubaþi fitingul pânã când 

este orientat corect.

5. Strângeþi contrapiuliþa la cuplul indicat. 

(Asiguraþi-vã cã ºaiba este aºezatã 

corect, fãrã a piºca garnitura inelarã).

Pentru a reduce riscul vãtãmãrilor grave, nu atingeþi 

componentele în miºcare cu degetele sau cu 

instrumentele în timpul testului de dupã reparare. Opriþi 

pulverizatorul în timpul reparaþiilor. Montaþi toate 

capacele, garniturile, ºuruburile ºi ºaibele înainte de a 

utiliza pulverizatorul

6250

A

ti5414a

ti5415a

ti5416a

ti5417a
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Întreþinere

Procedura de depresurizare

Acest echipament rămâne sub presiune până când 

presiunea este eliberată manual. Pentru a ajuta la 

prevenirea rănirii grave din cauza lichidului sub 

presiune, precum injectarea pielii, a stropilor de lichid 

şi a pieselor în mişcare, respectaţi Procedura de 

depresurizare când încetaţi pulverizarea şi înainte 

de curăţare, verificare sau efectuarea de lucrări 

de service pentru echipament.

1 Cuplaţi siguranţa pârghiei de declanşare.

2 Deplasaţi comutatorul PORNIRE/OPRIRE al 

motorului în poziţia OPRIT. Închideţi supapa 

de aer principală, de tip purjare.

3 Decuplaţi siguranţa pârghiei de declanşare.

4 Ţineţi ferm o parte metalică a pistolului pe o benă 

metalică împământată. Declanşaţi pistolul pentru 

a realiza depresurizarea. 

5 Cuplaţi siguranţa pârghiei de declanşare. 

6 Deschideţi toate supapele de scurgere din sistem, 

având un recipient pentru deşeuri pregătit pentru 

a capta scurgerile. Lăsaţi supapa(ele) de amorsare 

în poziţia deschis până când sunteţi pregătit(ă) să 

pulverizaţi din nou. 

7 Dacă suspectaţi că duza de pulverizare este 

înfundată sau că presiunea nu a fost eliberată 

complet:

a. Slăbiţi FOARTE ÎNCET piuliţa de fixare a
protecţiei duzei sau cuplajul capătului furtunului
pentru a realiza treptat depresurizarea. 

b. Slăbiţi piuliţa sau cuplajul complet. 

c. Eliberaţi blocajul din duză sau din furtun.

ZILNIC: Verificaþi nivelul uleiului de motor ºi completaþi 
dacã este necesar.

ZILNIC: Verificaþi nivelul uleiului hidraulic ºi completaþi 
dacã este necesar.

ZILNIC: Verificaþi dacã furtunul este uzat sau deteriorat.

ZILNIC: Verificaþi funcþionarea corectã a siguranþei 
pistolului.

ZILNIC: Verificaþi funcþionarea corectã a valvei de 
scurgere.

ZILNIC: Verificaþi ºi umpleþi rezervorul de carburant.

ZILNIC: Verificaþi dacã pompa cu piston este etanºã.

ZILNIC: Verificaþi nivelul de lichid de etanºare a gâtului 
(TSL) din piuliþa de etanºare a pompei cu piston. Umpleþi 
piuliþa dacã este necesar. Menþineþi nivelul de TSL din 
piuliþã pentru a evita acumularea de lichid pe tija pistonului, 
uzura prematurã a garniturilor ºi corodarea pompei.

DUPÃ PRIMELE 20 DE ORE DE FUNCÞIONARE: 
Scurgeþi uleiul din motor ºi umpleþi-l cu ulei curat. Con-
sultaþi Manualul de utilizare a motoarelor Honda pentru 
a afla vâscozitatea corectã a uleiului.

SÃPTÃMÂNAL: Demontaþi capacul filtrului de aer al 
motorului ºi curãþaþi elementul. Înlocuiþi elementul dacã 
este necesar. Dacã utilizaþi echipamentul într-un mediu 
deosebit de prãfos, verificaþi zilnic filtrul ºi înlocuiþi-l dacã 
este necesar.

Puteþi achiziþiona elemenþi de rezervã de la 
reprezentantul local HONDA.

SÃPTÃMÂNAL/ZILNIC: Îndepãrtaþi impuritãþile ºi 
substanþele de pe tija hidraulicã.

LA FIECARE 100 DE ORE DE FUNCÞIONARE: 
Schimbaþi uleiul de motor. Consultaþi Manualul de uti-
lizare a motoarelor Honda pentru a afla vâscozitatea 
corectã a uleiului.

DE DOUÃ ORI PE AN: Verificaþi uzura curelei, pagina 

10; înlocuiþi-o dacã este necesar.

DUPĂ 500 DE ORE SAU 3 LUNI DE FUNCÞIONARE: 

Înlocuiþi uleiul hidraulic ºi filtrul de ulei hidraulic Graco 

169236 (5 galoane/20 litri) sau 207428 (1 galon/3,8 litri) 

ºi filtrul 246173. Intervalul de schimbare a uleiului 

depinde de condiþiile de mediu.

ANUAL SAU LA 2000 DE ORE: Înlocuiþi cureaua.

BUJIE: Folosiþi numai bujie BPR6ES (NGK) sau 

W20EPR-U (NIPPONDENSO). Distanþa electrodului 

trebuie sã fie cuprinsã între 0,028 ºi 0,031 inci 

(0,7 ºi 0,8 mm). Folosiþi o cheie pentru bujii la 

montarea ºi demontarea bujiei.

ATENÞIE

Pentru detalii despre întreþinerea motorului ºi specificaþii, 

consultaþi Manualul de utilizare a motoarelor Honda, 

furnizat separat.
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Remedierea problemelor

PROBLEMÃ CAUZÃ SOLUÞIE

Motorul pe benzinã trage greu (nu porneºte). Presiunea hidraulicã este prea mare. Rotiþi butonul de reglare a presiunii hidraulice 

în sens contrar acelor de ceasornic la poziþia 

minimã.

Motorul pe benzinã nu porneºte. Comutatorul în poziþia OFF (OPRIT), 

nivel ulei scãzut, lipsã benzinã.

Consultaþi manualul motorului, furnizat.

Motorul pe benzinã nu funcþioneazã corect. Motor defect. Consultaþi manualul motorului, furnizat

Înãlþime. Consultaþi Setul de reparare a motorului. 

4,0 cp - 288678 / 5,5 cp - 248943 / 

6/5 cp - 248944 / 9,0 cp — 248945

Motorul pe benzinã funcþioneazã, însã pompa 

volumetricã nu funcþioneazã.

Valva pompei hidraulice este ÎNCHISÃ. Deschideþi valva pompei hidraulice.

Presiunea este prea micã. Mãriþi presiunea.

Filtrul de evacuare al pompei volumetrice 

(dacã existã) este murdar sau înfundat.

Curãþaþi filtrul.

Duza sau filtrul duzei (dacã existã) este 

înfundat.

Demontaþi duza ºi/sau filtrul ºi curãþaþi-le.

Nivelul lichidului hidraulic este prea mic. Opriþi pulverizatorul. Adãugaþi lichid*.

Curea uzatã, ruptã sau cãzutã. Înlocuiþi-o, pagina 12.

Pompã hidraulicã uzatã sau deterioratã. Transportaþi pulverizatorul la distribuitorul Graco 

pentru reparaþii.

Vopseaua uscatã a blocat tija pompei 

de vopsea.

Reparaþi pompa. Vezi manualul 311845.

Motorul hidraulic nu cupleazã. ÎNCHIDEÞI valva pompei. Reduceþi presiunea. 

OPRIÞI motorul. Miºcaþi tija în sus ºi în jos pânã 

când motorul hidraulic cupleazã.

Pompa volumetricã funcþioneazã, însã puterea 

este micã la cursa ascendentã.

Supapa cu bilã a pistonului nu se închide 

corect.

Reparaþi supapa cu bilã a pistonului. 

Vezi manualul 311845.

Garniturile de etanºare a pistonului sunt 

uzate sau deteriorate.

Înlocuiþi garniturile de etanºare. 

Vezi manualul 311845.

Pompa volumetricã funcþioneazã, însã puterea 

este micã la cursa descendentã ºi/sau la 

ambele curse.

Garniturile de etanºare a pistonului sunt 

uzate sau deteriorate.

Strângeþi piuliþa de etanºare sau înlocuiþi 

garniturile de etanºare. Vezi manualul 311845.

Supapa cu bilã de aspiraþie nu se închide 

corect.

Reparaþi supapa cu bilã de aspiraþie. 

Vezi manualul 311845.

Scurgere de aer la tubul de sucþiune.

Vopseaua se scurge ºi curge peste marginea 

vasului.

Vas fixat incorect. Strângeþi vasul pentru a opri scurgerea.

Garniturile de etanºare a gurii de alimentare 

sunt uzate sau deteriorate.

Înlocuiþi garniturile de etanºare. 

Vezi manualul 311845.

Scurgeri excesive în jurul ºtergãtorului tijei 

pistonului motorului hidraulic.

Garnitura tijei pistonului este uzatã sau 

deterioratã.

Înlocuiþi componentele. 

Se furnizeazã o cantitate redusã de lichid. Presiunea este prea micã. Mãriþi presiunea.

Filtrul de evacuare al pompei volumetrice 

(dacã existã) este murdar sau înfundat.

Curãþaþi filtrul.

Conducta de aspiraþie nu este conectatã 

corect la intrarea în pompã.

Strângeþi conexiunea.

Motorul hidraulic este uzat sau deteriorat. Transportaþi pulverizatorul la distribuitorul Graco 

pentru reparaþii.

Scãdere mare de presiune în furtunul de 

lichid.

Folosiþi un furtun de diametru mai mare sau 

de lungime mai micã.

Pulverizatorul se supraîncãlzeºte. Acumulare de vopsea pe componentele 

hidraulice.

Curãþaþi componentele.

Pistolul împroaºcã. Existã aer în pompa de lichid sau în furtun. Verificaþi dacã existã conexiuni incorecte ale 

ansamblului sifonului, strângeþi-le, apoi amorsaþi 

din nou pompa.

Sucþiune slabã la aspiraþie. Strângeþi conexiunea.

Nivelul lichidului de alimentare este scãzut 

sau lichidul de alimentare s-a terminat.

Umpleþi recipientul de alimentare.

Zgomot excesiv al pompei hidraulice. Nivel redus al lichidului hidraulic. OPRIÞI pulverizatorul. Adãugaþi lichid*.

Motorul electric nu funcþioneazã. Comutatorul nu este în poziþia ON (PORNIT). Deplasaþi comutatorul în poziþia ON (PORNIT).

Întrerupãtor de siguranþã acþionat. Verificaþi întrerupãtorul de siguranþã al sursei de 

alimentare. Repoziþionaþi comutatorul motorului.

*Verificaþi frecvent nivelul lichidului hidraulic. Nu permiteþi scãderea excesivã a acestuia. Folosiþi numai lichid hidraulic aprobat de Graco.
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Pompã hidraulicã
(Figura 2)

Demontare

Lãsaþi sistemul hidraulic sã se rãceascã înainte de 

a începe procedura.

1. Depresurizaþi, pagina 7.

2. Amplasaþi un recipient sau o cârpã sub pulverizator pentru 

a colecta uleiul hidraulic scurs în timpul reparaþiei.

3. Demontaþi buºonul de scurgere (2) ºi filtrul de ulei (227); 

lãsaþi uleiul hidraulic sã se scurgã.

4. Fig. 2. Deconectaþi tubul de sucþiune (114).

5. Deconectaþi pompa (111), pagina 15.

6. Demontaþi ºurubul (172), piuliþa (173) ºi protecþia 

curelei (117).

7. Ridicaþi motorul ºi demontaþi cureaua (44).

8. Demontaþi cele douã ºuruburi de fixare (176) ºi rola 

ventilatorului (96).

9. Demontaþi tubul de scurgere al carcasei (225).

10. Demontaþi cotul (221).

11. Demontaþi tubul (276) din cotul (226). Demontaþi cotul 

(226) din pompa hidraulicã (220).

12. Demontaþi opt ºuruburi (212), capacul rezervorului (209), 

ansamblul filtrului (206) ºi garnitura (203).

13. Demontaþi patru ºuruburi (277) ºi pompa hidraulicã (220) 

din capacul rezervorului (209).

Montare

1. Montaþi pompa hidraulicã (220) pe capacul rezervorului 

(209) folosind cele patru ºuruburi (277); strângeþi la cuplu 

de 90-110 in-lb (10,1-12,4 N·m).

2. Montaþi garnitura (203) ºi capacul rezervorului (209) 

folosind cele opt ºuruburi (212); strângeþi la cuplu de 

110+/-5 in-lb (12,4 +/- 0,5 N·m).

3. Montaþi cotul (226) pe pompa hidraulicã (220). Montaþi 

cotul (226) în tubul (276). Strângeþi la cuplu de 25 ft-lb 

(33,9 N·m).

4. Montaþi cotul (221); strângeþi la cuplu de 15 ft-lb (20,3 N·m).

5. Montaþi tubul de scurgere al carcasei (225); strângeþi la 

15 ft-lb (20,3 N·m).

6. Montaþi rola ventilatorului (96) folosind cele douã ºuruburi 

de fixare (176).

7. Ridicaþi motorul ºi montaþi cureaua (44).

8. Montaþi protecþia curelei (117) folosind ºurubul (172) ºi 

piuliþa (173).

9. Conectaþi pompa (111), pagina 15.

10. Fig. 2. Conectaþi tubul de sucþiune (114).

11. Montaþi buºonul de scurgere (2); strângeþi-l la cuplu de 

110 in-lb (12,4 N·m). Montaþi filtrul de ulei (227); strângeþi 

cu 3/4 de turã dupã ce garnitura intrã în contact cu baza. 

Umpleþi complet pompa hidraulicã cu ulei hidraulic Graco, 

pagina 6, prin orificiul cotului (221). Umpleþi rezervorul cu 

lichidul hidraulic rãmas.

12. Porniþi pulverizatorul ºi lãsaþi pompa sã funcþioneze la 

presiune joasã timp de aproximativ 5 minute pentru a purja 

aerul.

13. Verificaþi uleiul hidraulic ºi completaþi dacã este necesar.
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FIG. 2
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Curea ventilator
(Figura 3)

Demontare

1. Depresurizaþi, pagina 7.

2. Slãbiþi butonul protecþiei curelei (55).

3. Rotiþi în sus protecþia curelei (117).

4. Ridicaþi motorul (119) pentru a detensiona cureaua (44).

5. Demontaþi cureaua de pe rola (43) ºi de pe rola 

ventilatorului (96).

Montare

1. Amplasaþi cureaua (44) în jurul fuliei (43) ºi rolei 

ventilatorului (96).

2. Coborâþi motorul (119) pentru a tensiona cureaua.

3. Rotiþi în jos protecþia curelei (117).

4. Strângeþi butonul protecþiei curelei (55).

FIG. 3

55

43

119

44

117

96

ti8814a

ti8816a

ti8815a
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Motor
(Figura 4)

Demontare

NOTÃ: Toate operaþiunile de service al motorului 

trebuie efectuate de un distribuitor HONDA autorizat.

1. Depresurizaþi, pagina 7.

2. Demontaþi cureaua ventilatorului, pagina 10.

3. Slãbiþi piuliþa motorului (205). Extrageþi prin rãsucire 

suportul (204) de fixare a motorului.

4. Demontaþi motorul (119) ºi placa oscilantã (99) din 

pulverizator.

5. Demontaþi cele patru ºuruburi (23), ºaibe (7) ºi piuliþe (24) 

ºi demontaþi placa (99), amortizoarele (153) ºi ºaibele 

(154) din motor (119).

Montare

1. Montaþi placa (99), amortizoarele (153) ºi ºaibele (154) pe 

motor (119) folosind patru ºuruburi (23), ºaibe (7) ºi piuliþe 

(24); strângeþi la cuplu de 125 in-lb (14,1 N·m).

2. Montaþi motorul ºi placa (99) pe pulverizator.

3. Montaþi prin rãsucire suportul (204) de fixare a motorului. 

Strângeþi piuliþa (205) motorului.

4. Montaþi cureaua ventilatorului, pagina 10.

FIG. 4
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Asamblarea motorului hidraulic
(Figura 5)

Demontare

1. Depresurizaþi, pagina 7.

2. Amplasaþi un recipient sau o cârpã sub pulverizator pentru 

a colecta uleiul hidraulic scurs în timpul reparaþiei.

3. Modele GH130:

- Urmaþi etapele 2-5 din instrucþiunile de demontare 

a pompei, pagina 17.

Modelele GH200, GH230, GH300:

- Urmaþi etapele 4-8 din instrucþiunile de demontare 

a pompei, pagina 18.

4. Demontaþi conductele hidraulice (271, 288) din fitingurile 

(266) în stânga ºi dreapta pãrþii superioare a motorului 

hidraulic.

5. Slãbiþi contrapiuliþa (264).

6. Deºurubaþi ºi demontaþi buºonul (265) motorului hidraulic.

7. Scoateþi prin glisare ansamblul tijã piston/buºon motor 

hidrualic (A) din cilindrul motorului hidraulic (263).

Montare

1. Introduceþi prin glisare ansamblul tijei pistonului în cilindrul 

motorului hidraulic (263).

2. Înºurubaþi capacul motorului hidraulic (265). Deºurubaþi 

capacul motorului hidraulic pânã când intrarea ºi ieºirea 

sunt aliniate cu fitingurile conductei hidraulice ºi orificiul de 

testare din capacul motorului hidraulic este orientat spre 

protecþia curelei (117).

3. Strângeþi contrapiuliþa (264) pe capacul motorului hidraulic 

(265) la cuplu de 150 ft-lb (17 N·m).

4. Fig. 5. Montaþi conductele hidraulice (271, 288) în fitinguri 

(266) în stânga ºi dreapta pãrþii superioare a motorului 

hidraulic; strângeþi la cuplu de 40 ft-lb (54,2 N·m).

5. Modele GH130:

- Urmaþi etapa 2 a instrucþiunilor de montare a pompei, 

pagina 17.

Modelele GH200, GH230, GH300:

- Urmaþi etapele 2-7 a instrucþiunilor de montare a pompei, 

pagina 19.

6. Porniþi motorul ºi utilizaþi pompa timp de 30 de secunde. 

OPRIÞI motorul. Verificaþi nivelul lichidului hidraulic ºi 

umpleþi cu ulei hidraulic Graco, pagina 6.

PERICOL DE PROIECTARE A COMPONENTELOR

Arcul de detentã este foarte puternic. Dacã este eliberat 

din greºealã, arcul ºi bilele de detentã pot zbura în ochii 

persoanei care le demonteazã. Purtaþi ochelari de 

protecþie când demontaþi sau montaþi arcuri ºi bile de 

detentã. În caz contrar, existã riscul unor afecþiuni 

oculare sau orbirii.

PERICOL DE PROIECTARE A COMPONENTELOR
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FIG. 5
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Schimbarea filtrului/uleiului hidraulic
(Figura 6)

Demontare

1. Depresurizaþi, pagina 7.

2. Amplasaþi un recipient sau cârpe sub pulverizator pentru 

a capta uleiul hidraulic care se scurge.

3. Demontaþi buºonul de scurgere (2). pagina 26. Lãsaþi 

uleiul hidraulic sã se scurgã.

4. Deºurubaþi lent filtrul (227) — uleiul se scurge în canelurã 

ºi se scurge în spate.

Montare

1. Montaþi buºonul de scurgere (2) ºi filtrul de ulei (227). 

Strângeþi filtrul de ulei cu 3/4 de turã dupã ce garnitura 

intrã în contact cu baza.

2. Umpleþi cu cinci sferturi de galon (5,7 litri) de ulei 

hidraulic Graco 169236 (5 galoane/20 litri) sau 207428 

(1 galon/3,8 litri).

3. Verificaþi nivelul uleiului.

FIG. 6
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Pompã cu piston
Numai GH130

(Figurile 7-12)

Vezi manualul 311845 pentru instrucþiuni despre 

repararea pompei

Demontare
1. Clãtiþi pompa.

2. Depresurizaþi, pagina 7.

3. (Fig. 7) Demontaþi tubul de sucþiune (114) ºi furtunul 

de vopsea (63) (demontaþi-l la capãtul oscilant).

FIG. 7

4. (Fig. 8) Împingeþi în sus inelul de fixare (120); împingeþi 

ºtiftul (92) pentru a-l extrage.

FIG. 8

5. (Fig. 9). Slãbiþi contrapiuliþa (86). Deºurubaþi pompa (111).

FIG. 9

Montare

1. (Fig 10) Înºurubaþi contrapiuliþa (86) pe partea inferioarã a 

filetului pompei (111). Înºurubaþi complet pompa (111) în 

rezervor. Deºurubaþi pompa (111) din rezervor pânã când 

ieºirea pompei este aliniatã cu furtunul. Strângeþi manual 

contrapiuliþa (86), apoi strângeþi-o între 1/8 ºi 1/4 de turã 

prin lovirea cu un ciocan sau strângeþi-o la un cuplu de 

75 ft-lb (101 N·m).

FIG. 10

2. (Fig. 11) Trageþi încet de coarda de pornire a motorului 

pânã când orificiul ºtiftului tijei pompei este aliniat cu 

orificiul tijei hidraulice. Fig. 8. Împingeþi ºtiftul (92) în 

orificiu. Împingeþi inelul de fixare (120) în canelurã.

FIG. 11

3. (Fig. 12) Umpleþi piuliþa de etanºare cu Lichid de etanºare 

a gurii (TSL) Graco.

FIG. 12

ti2272a

114

63

92
120

ti2272c

86

Dacã ºtiftul (92) se desprinde, este posibil sã se desprindã 

piese care sã fie proiectate prin aer, provocând vãtãmãri 

grave sau pagube. Asiguraþi-vã cã ºtiftul este bine montat.

ATENÞIE

Dacã contrapiuliþa pompei (86) se slãbeºte în timpul utilizãrii, 

filetul locaºului lagãrului ºi sistemului de acþionare se pot 

deteriora. Strângeþi contrapiuliþa (86) conform specificaþiilor.

ti2272d

86

111

120

92

ti2272f
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Pompã cu piston ProConnect
Numai GH200/230/300

(Figurile 13-27)

Vezi manualul pompei 311485 pentru instrucþiuni 

despre repararea pompei.

Demontare

1. Clãtiþi pompa.

2. Depresurizaþi, pagina 7.

3. (Fig. 13) Demontaþi furtunul de sucþiune (114).

FIG. 13

4. (Fig. 14) Demontaþi fitingul furtunului de vopsea (190) 

ºi furtunul de vopsea (63) din fitingul pompei.

FIG. 14

5. (Fig. 15) Glisaþi capacul cuplajului (193) în sus pentru 

a avea acces la cuplajele tijei (179).

FIG. 15

6. (Fig. 16) Demontaþi cuplajele tijei (179).

FIG. 16

7. (Fig 17) Demontaþi ºtiftul.

FIG. 17

ti8827a

ti8828a

190

63

ti8829a

193

179

ti8830a

179

179

ti8831a
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8. (Fig. 18) Deschideþi colierul (247).

FIG. 18

9. (Fig. 19) Demontaþi pompa (111) din echipament.

FIG. 19

Montare

1. (Fig. 20) Dacã este necesar, amplasaþi tija pompei în 

forma de reglare ºi trageþi de pompã pentru a extinde tija.

FIG. 20

2. (Fig. 21) Montaþi pompa (111) în pulverizator.

FIG. 21

3. (Fig. 22) Închideþi colierul (247) în jurul pompei (111) 

ºi presaþi-l pentru a-l închide.

FIG. 22

NOTÃ: Forþa de închidere a mânerului în T poate fi ajustatã 

prin introducerea ºtiftului într-un orificiu de ajustare ºi rotire.

ATENÞIE

Susþineþi pompa cu mâna înainte de a deschide 

mânerul în formã de T.

ti8833a

ti8832a

111

ti8834a

111

ti8959a

247

ti8958a

Orificiu de reglare
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4. (Fig. 23) Montaþi ºtiftul.

FIG. 23

5. (Fig. 24) Glisaþi în sus capacul cuplajului (193) 

pentru a obþine acces la tija pompei. Montaþi cuplajele 

tijei (179) pe tijã.

FIG. 24

6. (Fig. 25) Glisaþi în jos capacul cuplajului (193) peste 

cuplajele tijelor (179).

FIG. 25

7. (Fig. 26) Deschideþi brãþara ºi aliniaþi ieºirea pompei 

cu fitingul furtunului (190). Montaþi fitingul furtunului de 

vopsea (190) ºi furtunul de vopsea (63) pe conexiunea 

pompei, închideþi brãþara.

FIG. 26

8. (Fig. 27) Montaþi furtunul de sucþiune (114) pe partea 

inferioarã a pompei (111).

FIG. 27

ti8957a
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Componente

Toate pulverizatoare
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Listã de piese - Toate pulverizatoare

 Etichetele de pericol ºi avertisment sunt disponibile 
gratuit

 Inclus în setul de înlocuire a robinetului de scurgere 
235014

 Inclus în setul de înlocuire a robinetului de scurgere 
235103

‡ Inclus în kitul de înlocuire a filtrului 24W753

Ref Part Description Qty
35 112827 BUTTON, snap 2
39 119420 WHEEL, pneumatic, GH130 & 200 2

119408 WHEEl, pneumatic, GH230 & 300 2
54 156306 WASHER, flat, GH130 & 200 2

111841 WASHER, plain, 5/8, GH230 & 300 2
57 15C780 HANDLE, GH130 1
58 15C972 PIN, grooved, GH130 1
59 224807 BASE, valve, GH130 1
60 235014 VALVE, replacement, kit, GH130 1
61 15E022 SEAT, valve, GH130 1
62 277364 GASKET, seat, valve, GH130 1
63 243814 HOSE 1
70 120211 CLIP, retaining, GH130 & 200 2

15B563 CLIP, retaining, GH230 & 300 2
75 15J645 WASHER, GH130 & 200 2

183350 WASHER, GH230, & 300 2
79 189246 LABEL 1
81 192027 SLEEVE, cart 2
91 194317 LABEL 1
103 288732 HOSE, drain 1
112 24M397 HANDLE, cart 1
116 288169 FRAME, cart, GH130 & 200 1

248815 CART, frame, GH230 & 300 1
121 116756 ELBOW 1
132 109032 SCREW, mach, pnh 4
150‡ 245103 VALVE, drain, GH200, 230, 300
150a 193710 SEAL, valve 1
150b 193709 SEAT, valve 1
150c 114797 GASKET 1
150d VALVE, assembly 1
150e 114708 SPRING, compression 1
150f 15G563 HANDLE, valve 1
150g 116424 NUT, cap, hex hd 1

174 110838 NUT, hex 2
180 116038 WASHER, wave spring, GH130 & 

200 
2

182 101354 PIN, spring, straight, GH130 & 200 2
108068 PIN, spring, straight, GH230 & 300 2

199 803298 SCREW, hex head, GH130 & 200 2
867539 SCREW, hex head, GH230 & 300 2

200 100527 WASHER 4
213 119426 SCREW 3
215 198841 RETAINER 1
216 100084 BALL, metallic 1
217 116967 SPRING, compression 1
227 246173 FILTER, oil, spin on 1
228‡ 15E599 HOUSING 1
229‡ 100040 PLUG, pipe 1
230a 164672 ADAPTER (GH 130, 200) 1/4 npsm 

(m) hose connection
1

230b‡ 162485 ADAPTER (GH 230, 300) 3/8 npsm 
(m) hose connection

1

231‡ 244067 FILTER, fluid 1
232‡ 15C766 TUBE, diffusion 1
233‡ 117285 PACKING, o-ring 1
234‡ 15C765 CAP, filter 1

Ref Part Description Qty
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Schiþele pieselor - Motoare

GH130, 200, 230

GH300
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Listã de piese- Motoare

*Seturi de reparare a motorului:  Etichetele de pericol ºi avertisment sunt disponibile 
gratuit

Ref Part Description Qty

7 100023 WASHER,flat, GH130, 200 & 230 4
100132 WASHER, flat, GH300 4

23 113664 SCREW,cap,hex hd, GH130, 200 & 

230

4

106212 SCHREW, cap, hex hd, GH300 4
24 110838 NUT,lock, GH130, 200 & 230 4

101566 NUT, lock, GH300 4
30 108842 SCREW,cap,hex hd, GH130, 200 & 

230

1

116645 SCREW, cap, hex hd, GH300 1
34 112717 WASHER,GH130, 200 & 230 1

119438 WASHER, GH300 1
43 116908 PULLEY,5.50 in, GH130, 200 & 

230

1

119401 PULLEY, GH300 1
88 194126 LABEL 1
99 15F157 BRACKET,mounting, engine, 

GH130, 200 & 230

1

15E583 BRACKET, mounting, engine, 

GH300

1

106 15B314 SLEEVE,motor shaft, GH130, 200 

& 230

1

15E586 SLEEVE, motor shaft, GH300 1
119* 120590 ENGINE, gasoline, 120 cc, Honda, 

GH130

1

802264 ENGINE,gasoline, 160 cc, GH200 1
116298 ENGINE, gasoline, 200 cc, Honda, 

GH230

1

803900 ENGINE, gasoline, 270 cc, Honda, 

GH300

1

126 117632 KEY,square,3/16 X 1.25, GH130, 

200 & 230

1

119484 KEY, parallel, square, GH300 1
133 100002 SCREW,set,sch 1
153 15E888 DAMPENER,motor mount, GH130, 

200 & 230

4

195515 DAMPENER, motor mount, GH300 4
154 108851 WASHER,plain 8
160 15E764 SPACER, GH300 1
161 15E973 SHIELD, GH300 1
162 C20010 SCREW, GH300 5

288678 120 cc (4,0 CP) 
248943 160 cc (5,5 CP) 
248944 200 cc (6,5 CP)
248945 270 cc (9,0 CP)
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Schiþele pieselor — Toate pulverizatoare
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Listã de piese — Toate pulverizatoare

Ref Part Description Qty

2 101754 PLUG 1
44 119433 BELT, GH130, 200, 230 1

119432 BELT, GH300 1
48 803298 SCREW,hex head, GH130 & 200 2

867539 SCREW,hex head, GH230 & 300 2
51 117284 GRILL,fan guard 1
55 15D862 NUT,hand 2
56 154594 O-RING 1
96 15E410 PULLEY,fan 1
99 15F157 BRACKET,mounting, engine, 

GH130, 200 & 230

1

15E583 BRACKET, mounting, engine, 

GH300

1

101 15K431 LABEL, GH130 1
15K433 LABEL, GH200 1
15K435 LABEL, GH230 1
15K437 LABEL, GH300 1

115 288261 RAIL,belt guard, assembly, GH130 

& 200

1

288393 RAIL, belt guard, assembly, GH230 

& 300

1

117 288734 GUARD,belt assembly, painted, 

GH130 & 200

1

248973 GUARD, belt, assembly, painted, 

GH230 & 300

1

139 198492 LABEL 1
144 15K440 LABEL
148 115477 SCREW,mach,torx pan hd 4
170 102040 NUT,lock,hex 1
172 119434 SCREW,shoulder, socket head 1

173 116969 NUT,lock 1
176 120087 SCREW,set, 1/4 X 1/2 2

184 260212 SCREW,hex washer hd,thd form 1
186 120655 SCREW,mach,hex washer head, 

GH130 & 200

2

17D142 SCREW,mach,hex washer head, 

GH230 & 300

2

200 100527 WASHER 2
201 15J513 TANK,reservoir 1
202 101754 PLUG,pipe 1
203 120604 GASKET,reservoir 1
204 15E476 BRACKET,retainer, motor 1
206 116919 FILTER 1
207 15E587 TUBE,suction 1
208 154594 PACKING,o-ring 1
209 15J363 COVER,reservoir 1
211 156401 PACKING,o-ring 1
212 119426 SCREW 8
214 120726 CAP,breather, filler 1
219 237686 WIRE,ground with clamp 1
220 288733 PUMP,hydraulic. GH130 1

246178 PUMP, hydraulic, GH200
249003 PUMP, hydraulic, 230/300

221 110792 FITTING,elbow, male, 90° 1
222 15B438 KNOB,pressure 1
223 117560 SCREW,set, socket head 1
224 15A464 LABEL,control 1
225 198699 TUBE,hydraulic, case drain 1
226 116829 FITTING,elbow, with o-rings 1
277 117471 SCREW 4
278 107188 PACKING, o-rings 4
284 198585 LABEL 1
287 120184 FITTING 1

 Etichetele de pericol ºi avertisment sunt disponibile 
gratuit
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Listã de piese - Pulverizatoare, Seturi OEM

Ref Part Description Qty
63 243814 HOSE, coupled 1
86 193031 NUT, retaining, GH130 1
89 15D000 CLIP, drain line 1
92 15J141 PIN, pump, GH130 1
103 288732 KIT, drain hose 1
110 241920 DEFLECTOR, threaded 1
111 24B748 PUMP, kit, displacement, GH130 1

288467 PUMP, kit, displacement, GH200 1
288468 PUMP, kit, displacement, GH230 & 

300
1

114 288251 HOSE, suction, 5 gallon, GH130 1
288252 HOSE, suction, 5 gallon, GH200, 

230 & 300
1

115 208259 HOSE, suction, 30/55 gallon, 
GH130 (not shown)

1

289669 HOSE, suction, 30/55 gallon, 
GH200/230/300 (not shown)

1

120 116551 RING, retaining, GH130 1

122 162485 ADAPTER, nipple, GH130 1
196178 ADAPTER, nipple, GH130 OEM 1

124 114958 STRAP, tie 4
179 277377 COUPLER 2
186 107505 PACKING, o-ring 1
187 15J413 FITTING, pump, QD 1
188 120583 NUT, hand, GH200/230/300 1

207123 UNION, swivel, 90º, GH130 OEM 1
189 15J410 FITTING, QD 1
190 155699 FITTING, elbow, street, sprayer 1

196179 FITTING, elbow, street, sprayer, 
GH200/230/300 OEM

1

193 15H957 COVER, coupler 1
194 156698 PACKING, o-ring 1
195 119566 WASHER, garden hose 1
196 288472 INLET FILTER, 10 mesh, standard 1

289131 INLET FILTER, 16 mesh 1
197 288480 NUT, strainer, inlet 1
198 117559 O-RING 2
 Included in Accessory Kit 288481 (10 mesh) or
Accessory Kit 289132 (16 mesh)
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Lista de piese - Pulverizatoarele, Seturi OEM

 Etichetele de pericol ºi avertisment sunt disponibile 
gratuit

 Inclus în Setul de reparare a motorului hidraulic: 
288758 - GH130; 288759 - GH200; 288760 - GH230 
& 300

 Inclus în Setul tijã de decuplare/piston: 288735 - 
GH130; 288736 - GH200; 288737 - GH230 & 300

‡ Inclus în Setul de etanºare 246174

Ref Part Description Qty
12915B063 LABEL 1
143 15K430 LABEL, GH130 1

15K432 LABEL, GH200 1
15K434 LABEL, GH230 1
15K436 LABEL, GH300 1

239 15H953 MANIFOLD, GH130 1
15J278 MANIFOLD, GH200 1
15J279 MANIFOLD, GH230 & 300 1

242 15B564 SCREW, cap socket 4
243‡ 117739 WIPER, rod 1
244‡ 112342 BEARING, rod 1
245‡ 112561 PACKING, block 1
246‡ 117283 PACKING, o-ring 2
247 288344 CLAMP, pump; GH 200, 230, 

300
1

253‡ 108014 PACKING, o-ring 1
254‡ 178226 SEAL, piston 1
256‡ 178207 BEARING, piston 1
263 246176 SLEEVE, hydraulic cylinder, kit, 

GH130 & 200
1

248991 SLEEVE, hydraulic cylinder, kit, 
GH230 & 300)

1

264 15A726 NUT, jam 1
265 288735 KIT, repair, trip rod, piston; 

GH130 only
1

288736 KIT, repair, trip rod, piston; GH 
200 only

1

288737 KIT, repair, trip rod, piston; GH 
230/300 only

1

266 117607 FITTING, elbow std thd 2
267 106276 SCREW, cap, hex head 1
268 155685 PACKING, o-ring 1
269 178179 WASHER, sealing 1
270 100139 PLUG, pipe 1
271 198629 TUBE, hydraulic, supply, GH130 

& 200
1

15E596 TUBE, hydraulic, supply, GH230 
& 300

1

272 117609 FITTING, tee, branch, str thd 1

Ref Part Description Qty
273 117328 FITTING, nipple, straight 1
274 117441 VALVE, ball 1
275 116813 FITTING, nipple, hydraulic 1
276 15J819 TUBE, hydraulic, supply, GH130 1

15J846 TUBE, hydraulic, supply, GH200 1
15J864 TUBE, hydraulic, supply, GH230, 

GH300
1

279 105510 WASHER, lock, spring (hi-collar), 
GH200, GH230, GH300

2

280 101550 SCREW, cap, sch 2
28215B804 LABEL 1
283 192840 LABEL 1
288 15J824 TUBE, hydraulic, return, GH130 1

15J845 TUBE, hydraulic, return, GH200 1
15J863 TUBE, hydraulic, return, GH230 

& 300
1

289 15J503 SHIELD, rod, model 255095 only 1
290 288741 KIT, repair, pin/spacer; GH 200, 

230, 300
1

291 15J417 BOLT, adjustment; GH 200, 230, 
300

292 15F584 LABEL 1
293 120184 FITTING, straight, OEM kits only 1
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Pulverizatoare GH130 & 200 cu pistol de pulverizare ºi 
furtunuri

Pulverizatoare GH230 & 300 cu pistol de pulverizare ºi 
furtunuri

Ref 

No. Part No. Description Qty.

202 288489 KIT, gun, Contractor

3300 psi (227 bar, 22.7 MPa) 

Includes 202a - 202d

1

202a 240794 HOSE, grounded, nylon; 1/4 in. ID;

cpld 1/4-18 npsm; 50 foot (15 m);

spring guards both ends

3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)

1

202b 238358 HOSE, grounded, nylon; 3/16 in. ID;

cpld 1/4 npt(m) x 1/4 npsm(f);

3 foot (0.9 m); spring guards both 

ends

3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)

1

202c 288420 Contractor Spray Gun

Includes 517 RAC® X SwitchTip

and HandTite™ Guard

See 311861 for parts

1

Ref 

No. Part No. Description Qty.

202 287042 KIT, gun, Silver

3300 psi (227 bar, 22.7 MPa) 

Includes 202a - 202d

1

202a 240797 HOSE, grounded, nylon; 3/8 in. ID;

cpld 3/8-18 npsm; 50 foot (15 m);

spring guards both ends

3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)

1

202b 241735 HOSE, grounded, nylon; 1/4 in. ID;

cpld 1/4 npt(m) x 1/4 npsm(f);

3 foot (0.9 m); spring guards both 

ends

3300 psi (227 bar, 22.7 MPa)

1

202c 246240 Silver Spray Gun

Includes 517 RAC® X SwitchTip

and HandTite™ Guard

See 311254 for parts

1

202d 159841 ADAPTER, 3/8 X 1/4 in. npt 1

202

202a

202d

202c 202b

ti5413b

202

202a

202d

202c 202b

ti5413b
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Date tehnice pentru pulverizatoare

Piese umede de bază ale pulverizatorului:

oţel carbon placat cu zinc şi nichel, oţel inoxidabil, PTFE, ester acetilacetic, placare cu crom, piele, V-Max UHMWPE,

oţel inoxidabil, carbură de tungsten, ceramică, nailon, aluminiu.

Niveluri de sunet*

Dimensiuni

Pulveri-
zator

Presiune 
lichid psi 

(bar)

Rezervor 
hidraulic 

Capacitate 
Galoane 

(litri)

Presiune 
maximă 
sistem 

hidraulic 
psi (bar)

Capacitate 
motor 
(CP) 

Capacitate 
maximă 
g/m (l/m)

Dimensiune 
maximă 

duză

Admisie 
lichid cm.

Conectarea 
furtunurilor

npsm (m)

Evacuare 
lichid

npt (f)

GH130 3300 
(227)

1,25 (4,75) 1510 (104) 120 (4,0) 1,30 (5,9) 0,037 3/4 
npt (m)

1/4 3/8

GH200 3300 
(227)

1,25 (4,75) 1855 (128) 160 (5,5) 2,15 (9,8) 0,047 1 5/16-12
UN-ZA

1/4 3/8

GH230 3300 
(227)

1,25 (4,75) 1855 (128) 200 (6,5) 2,35 (10,7) 0,053 1 5/16-12
UN-ZA

3/8 3/8

GH300 3300 
(227)

1,25 (4,75) 1855 (128) 270 (9,0) 3,0 (11,4) 0,057 1 5/16-12 
UN-ZA

3/8 3/8

Motor Presiune acustică 
dB(A)

Putere acustică dB(A)

120 cc (4,0 CP) 88 103

160 cc (5,5 CP) 96 110

200 cc (6,5 CP) 96 110

270 cc (9,0 CP) 96 110

*Măsurată în condiţii maxime de sarcină normală (doar benzină).

Pulveriz
ator

Greutate lb (kg) Lăţime in. (cm) Lungime in. 
(cm)

GH130 155 (70,3) 24 (61) 41 (104,1)

GH200 160 (73,4) 24 (61) 41 (104,1)

GH230 168 (75,6) 24 (61) 48 (121,92

GH300 195 (87,8) 24 (61) 48 (121,92)
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Date tehnice pentru seturi OEM
Intrare furnizată de utilizator Capacitate unitate Dimensiuni

Set 

OEM

Raport 

vopsea/

presiune 

hidraulică

Presiune 

hidraulică 

maximă 

(psi/MPa/

bar)

Debit de lichid 

hidraulic 

necesar pentru 

curgere liberă 

(gpm/lpm)

Rată 

ciclu 

maxim 

(cpm)

Presiune 

maximă 

lichid 

(psi/MPa/

bar)

Debit 

maxim

(gpm/lpm)

Înălţime 

(in/mm)

Lăţime 

(in/mm)

Adâncime 

(in/mm)

Greutate 

(lb/kg)

GH130 2,19:1 1510/10,4/

104,1

4,01/15,2 125 3300/22,8/

227,5

1,30/4,92 25,4/645 5,70/145 3,14/80 27,5/12,5

GH200 1,78:1 1855/12,8/

127,9

5,13/19,4 160 3300/22,8/

227,5

2,15/8,14 25,60/650 5,39/137 5,39/137 32,5/14,7

GH230/

300

1,78:1 1855/12,8/

127,9

6,60/25,0 145 3300/22,8/

227,5

3,0/11,4 28,80/732 8,94/227 5,38/137 35/15,9

2.25 in.
(57.15 mm)

1.813 in.
(46.05 mm)

1.813 in.
(46.05 mm)

3/4 - 14
NPT Male

2.25 in.
(57.15 mm)

1.813 in.
(46.05 mm)

2.25 in.
(57.15 mm)

ti24313b

Retur
hidraulic,

conicitate 37º,
3/4-16 UNF-2A

Fiting aspiraţie vopsea,
1-11 1/2 NPT tată

OEM GH230/300

Admisie
hidraulică,
conicitate 37º,
3/4-16 UNF-2A

Retur 
hidraulic,

conicitate 37º,
3/4-16 UNF-2A

Admisie
hidraulică, conicitate 37º

3/4-16 UNF-2A

Ieşire vopsea,
3/8-18 NPT tată

Admisie
hidraulică,
conicitate 37º
3/4-16 UNF-2A

Retur
hidraulic,

conicitate 37º
3/4-16 UNF-2A

Şurub de montare (4),
Şurub de capac tubular
1in., 3/8-16 UNC

Cuplă rapidă

Ieşire vopsea,
3/8-18 NPT tată

Fiting aspiraţie vopsea,
1.312-12 UN-2A tată

Fiting aspiraţie vopsea,
1.312-121/2 UN-2A

Ieşire vopsea, 90º
3/8-18 NPT tată

Şurub de montare (4),
Şurub de capac tubular
1in., 3/8-16 UNC

Şurub de montare (4),
Şurub de capac tubular

1in., 3/8-16 UNC

Cuplă rapidă

OEM GH200OEM GH130
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Garanþie standard Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in 

material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty 

published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by 

Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco’s written 

recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty 

installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of 

non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment 

with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or 

maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of 

the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned 

to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs 

will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

Graco’s sole obligation and buyer’s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy 

(including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental 

or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT 

MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject 

to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these 

warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, 

or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the 

negligence of Graco, or otherwise.

PENTRU CLIENÞII GRACO ROMÂNIA

Pãrþile confirmã cã au solicitat ca acest document, precum ºi toate documentele, înºtiinþãrile ºi angajamentele legale asumate, oferite sau 

instituite aici sau legate direct sau indirect de prezenta sã fie redactate în limba englezã.

ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE

Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the Graco Contractor Equipment Warranty Program".

Graco Information
For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.

For patent information, see www.graco.com/patents. 

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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