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Instrukcijas

Virzuļsūknis
Pārnesamam izsmidzinātājam darbam ar arhitektūras krāsām un pārklājumiem. 
Tikai profesionālai lietošanai.
Eiropā nav apstiprināts izmantošanai sprādzienbīstamā vidē.

Modeļi 24B748, 288467, 288468, 288819, 24M629
22,8 MPa (25 bāri; 3300 psi) maksimālais darba spiediens

Svarīga drošības instrukcija.
Izlasiet visus šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus 
un instrukcijas. Saglabājiet šīs instrukcijas.
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Brīdinājumi
Turpmāk sniegtie brīdinājumi attiecas uz šīs iekārtas salikšanu, lietošanu, iezemēšanu, apkopi un remontu. Izsaukuma zīmes 
simbols ir vispārīgs brīdinājums, bet briesmu simbols attiecas uz specifiskiem procedūras riskiem. Vēlreiz izskatiet šos 
brīdinājums. Papildus tam, produktam specifiski brīdinājumi atrodami attiecīgajās vietās visā šajā rokasgrāmatā.

BRĪDINĀJUMS
RISKS, NEPAREIZI IZMANTOJOT IEKĀRTU 
Nepareiza izmantošana var izraisīt nāvi vai nopietnu savainojumu.
• Neizmantojiet iekārtu, kad esat noguris vai atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
• Nepārsniedziet maksimālo darba spiedienu vai temperatūras diapazonu tam sistēmas komponentam, 

kuram ir viszemākais nominālais lielums. Skatīt sadaļu Tehniskie dati visās iekārtas rokasgrāmatās.
• Izmantojiet šķidrumus un šķīdinātājus, kuri ir savietojami ar iekārtas daļām, kas saskaras ar šķidrumu. 

Skatīt sadaļu Tehniskie dati visās iekārtas rokasgrāmatās. Izlasiet šķidruma un šķīdinātāja ražotāja 
brīdinājumus. Lai saņemtu pilnu informāciju par jūsu materiālu, pieprasiet MSDS veidlapas no izplatītāja 
vai mazumtirgotāja.

• Katru dienu pārbaudiet iekārtu. Nekavējoties salabojiet vai nomainiet nolietojušās vai bojātās daļas tikai 
ar īstām izgatavotāja rezerves daļām.

• Nepārveidojiet iekārtu vai neveiciet tajā izmaiņas.
• Izmantojiet iekārtu tikai tam nolūkam, kam tā paredzēta. Lai saņemtu informāciju, vērsieties pie sava 

izplatītāja.
• Nepieļaujiet, ka šļūtenes un kabeļi atrodas satiksmes joslās, uz asām šķautnēm, kustīgu daļu un karstu 

virsmu tuvumā.
• Nesamezglojiet vai pārāk nesalociet šļūtenes, kā arī neizmantojiet šļūtenes, lai vilktu iekārtu.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba vietā.
• Saskaņojiet ar visiem spēkā esošajiem darba drošības noteikumiem.

RISKS, KO RADA KUSTĪGĀS DAĻAS 
Kustīgās daļas var saspiest vai noraut pirkstus un citas ķermeņa daļas.
• Turieties atstatu no kustīgām daļām.
• Nedarbiniet aprīkojumu, ja ir noņemti aizsargi vai vāki.
• Zem spiediena esoša iekārta var sākt darboties bez brīdinājuma. Pirms iekārtas pārbaudes, pārvietošanas 

vai apkopes, ievērojiet Spiediena atbrīvošanas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Atvienojiet 
barošanas vai gaisa padevi.

LIKUMS „CALIFORNIA PROPOSITION 65”
Šis produkts satur ķīmisku vielu, kas Kalifornijas štatā ir zināma kā vēža, dzemdību defektu vai cita kaitējuma 
reproduktīvajai veselībai izraisītāja. Pēc darba nomazgājiet rokas.
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Apkope

Spiediena atbrīvošanas procedūra

1. Aktivizējiet sprūda drošības slēdzi.

2. Pagrieziet dzinēja slēdzi ON/OFF stāvoklī OFF.

3. Virziet sūkņa slēdzi uz OFF un grieziet spiediena 
regulatora rokturi pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz 
galam.

4. Atbloķējiet sprūda drošības slēdzi. Cieši piespiediet 
pistoles metāla daļu pie iezemētā metāla spaiņa, 
un iedarbiniet pistoli, lai samazinātu spiedienu.

5. Ieslēdziet sprūda drošības slēdzi.

6. Atveriet visus šķidruma noteces vārstus sistēmā, 
sagatavojiet atkritumu konteineru, lai tajā varētu ietecēt 
atkritumi. Noteces vārstu(-us) līdz nākamajai 
izsmidzināšanas reizei atstājiet atvērtu(-us).

Ja radušās aizdomas, ka sprauslas gals vai šļūtene ir aizsērējusi
vai spiediens pēc iepriekš minēto soļu izpildīšanas nav pilnīgi
samazināts, vispirms ĻOTI LĒNI atlaidiet gala aizsarga fiksācijas
uzgriezni vai šļūtenes gala savienotāju, lai pakāpeniski
samazinātu spiedienu, pēc tam atvienojiet pilnīgi. iztīriet
šļūtenes vai gala aizsprostojumu.

Nepieciešamie instrumenti
• Skrūvspīles

• 12 collu regulējama uzgriežņu atslēga ar atvērtu galu (2)

• Āmurs, ne smagāks par 20 uncēm

• Mazs skrūvgriezis

• Kakliņa hermētiķis

• Irbulis vai garš tievs skrūvgriezis

Daļu tīrīšana un pārbaude

• Iztīriet un pārbaudiet visas daļas. Nomainiet nolietotās 
vai bojātās daļas. 

• Noņemiet un iztīriet uzmavu, atkārtoti saliekot sūkni.

Lai novērstu nejaušu sistēmas ieslēgšanos un 
izsmidzināšanu, sistēmai manuāli ir jāatbrīvo spiediens. 
Lai samazinātu traumu risku, ko var radīt nejauša 
izsmidzināšana no pistoles, šķidruma šļakatas vai kustīgās 
daļas, ievērojiet spiediena atbrīvošanās procedūru 

• saskaņā ar norādījumiem, kad jāatbrīvo spiediens
• jāpārtrauc izsmidzināšana
• veicot jebkāda sistēmas aprīkojuma pārbaudi 

vai apkopi 
• ieliekot vai tīrot izsmidzinātāja sprauslu.

Nekad neizmantojiet asu vai smailu instrumentu, lai 
noņemtu uzmavu vai citus komponentus, jo tas var 
izraisīt sūkņa plīsumu un radīt nopietnus miesas 
bojājumus. Ja uzmavu nevar viegli noņemt, nogādājiet 
uzmavu un cilindru Graco pilnvarotam izplatītājam, lai 
tas noņemtu uzmavu.

Komponents Kam jāpievērš uzmanība

Lodīšu ligzdas ieplūdes 
vārstā un virzulī

Plaisas vai nodilums

Uzmavas iekšpuse Nodilums vai skrāpējumi

Virzuļa kāts Nodilums vai skrāpējumi
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Remonts
Visas instrukcijas par sūkņa noņemšanu un ielikšanu 
izsmidzinātājā skatīt izsmidzinātāja lietošanas rokasgrāmatā.

Izjaukšana
1. Noņemiet blīvējuma uzgriezni (3).

2. Izskrūvējiet ieplūdes vārstu no cilindra.

3. Izjauciet ieplūdes vārstu. Iztīriet un pārbaudiet 
blīvgredzenu (17). Lai izņemtu blīvgredzenu, 
var būt nepieciešams izmantot irbuli.
PIEZĪME. Atspere (26) modelim 288819 ir izvēle 
un nav iekļauta sūkņa komplektā.

4. Izmantojiet āmuru, lai izsistu virzuļa kātu (5) no cilindra 
(2) vai apgrieziet sūkni otrādi un pret darba galdu izsitiet 
ārā virzuļa kātu.

5. Izņemiet virzuļa kātu (5) no uzmavas (4).

3
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6. Noskrūvējiet virzuļa vārstu (6) no virzuļa kāta (5). Iztīriet 
un apskatiet daļas. Virzulim ir īpaša vītnes aizsardzības 
blīvsloksne. Nenoņemiet šo blīvsloksne. Blīvsloksne ļauj 
veikt izjaukšanas/salikšanas procedūras pirms uz vītnēm 
ir nepieciešams uzklāt vītņu hermētiķi.

7. Noņemiet blīvsloksni un ieliktņus no virzuļa kāta. 
Ievērojiet montāžas orientāciju.

8. Noņemiet no cilindra kakliņa blīves un ieliktņus. 
Izbrāķējiet kakliņa blīvējumus un ieliktņus.

Netīriet vai neslaukiet virzuļa vārsta (6) vītnes. Virzuļa 
vārsta vītņu tīrīšana var sabojāt īpašo blīvsloksne un 
padarīt virzuļa vārstu vaļīgu darbības laikā.
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Salikšana kopā
1. Uzlieciet ievirzāmo ieliktni (7) uz virzuļa kāta (5).

2. Uzlieciet pēc kārtas zilo UHMWPE (8) un brūno UHMWPH 
(9) (24B748, 288467, 2884680, 24M629) vai ādas 
(288819) blīvi uz virzuļa kāta. Ievērojiet orientāciju.

3. Ielieciet atbalsta ieliktni (10). 

4. Uzlieciet atbalsta paplāksni (13) un virzuļa blīvgredzenu 
(12) uz virzuļa vārsta (6). Ievērojiet orientāciju.

Īpašā blīvsloksne uz virzuļa vārsta vītnēm ir derīga 
4 atkārtotām salikšanas reizēm. Pēc 4 atkārtotām 
salikšanas reizēm uzklājiet vītņu hermētiķi uz virzuļa 
vārsta vītnēm.

5. Ievietojiet lodīti (11) virzuļa kātā (5). Kad vītnes 
hermētiķis tiek uzklāts uz virzuļa vārsta vītnēm, 
rūpējieties, lai hermētiķis nenokļūtu uz lodītes.

6. Uzlieciet virzuļa vārstu (6) uz virzuļa kāta (5). 
Grieziet līdz 100 ± 5 ft-lb (136 ± 7 N•m).
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7. Pirms salikšanas vismaz 1 stundu mērcējiet visus ādas 
blīvējumus SAE 30W eļļā. 

8. Ievietojiet ievirzamo ieliktni (20) cilindrā. 

9. Uzlieciet pēc kārtas UHMWPE (21) un ādas blīves (22). 
Ievērojiet orientāciju.

10. Ielieciet atbalsta ieliktni (23) iekšā cilindra augšā. 
Ievietojiet blīvējumus.

11. Ielieciet cilindrā blīvēšanas uzgriezni (3) un pievelciet ar 
roku.

12. Ielieciet blīvgredzenus (14) cilindrā (2) un uz uzmavas (4). 
Bīdiet uzmavu (4) cilindra apakšā (2). Nomainiet 
O-gredzenu (15) ja vēlams.

PIEZĪME. O-gredzens (15) nav nepieciešams drošai sūkņa 
darbībai.

13. Ieeļļojiet vienu vai divas augšējās collas uz virzuļa kāta 
(5), kas iet caur uzmavas/cilindra mezgla kakliņa blīvēm. 
Ieeļļojiet virzuļa blīves virzuļsūkņa apakšā.

Uzmanīgi bīdiet virzuļa mezglu (5) uzmavas/cilindra 
mezgla (2) apakšā, kamēr sūkņa kāts iznāk ārā no augšas, 
un virzuļa blīves ir pilnībā iekšā uzmavā (4).

PIEZĪME
Nekad nebīdiet virzuļa mezglu (5) uzmavas augšā (4), 
jo tas var sabojāt virzuļa blīves.
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14. Ievietojiet atpakaļ ieplūdes vārstu ar jaunu blīvgredzenu 
(17), ligzdu (16) un lodīti (19). Ligzdu var apgriezt otrādi 
un izmantot otru pusi. Rūpīgi notīriet ligzdu. 
PIEZĪME. Atspere (26) modelim 288819 ir izvēle 
un nav iekļauta sūkņa komplektā.

15. Ievietojiet ieplūdes vārstu uz cilindra. Grieziet līdz 
200 +/- 15 ft-lb (271 +/- 20 N•m) modeļiem 288467, 
288468, 288819, 24M629; 110+/- 5 ft-lb (149 +/- 7 N•m) 
modelim 24B748.

16. Grieziet blīvēšanas uzgriezni līdz:
140 +/- 10 in-lb (15 +/- 1 N•m) modeļiem 288467, 288468, 
288819, 24M629.

125 +/- 10 in-lb (14 +/- 1 N•m) modelim 24B748.

Kad sūkņa blīves sāk laist garām šķidrumu, pievelciet 
blīvēšanas uzgriezni, kamēr noplūde apstājas vai 
samazinās. Tas atļauj sūknēt apmēram 100 galonu 
papildus pirms nepieciešama nomaiņa.

ti8847b
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Daļas
Modeļi 288467/288468

* Iekļauts remonta komplektā 287813
† Iekļauts remonta komplektā 240918
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Ats. Daļa Apraksts Daudz.
1 15E655 KORPUSS 1
2 288482 CILINDRS (modelis 288467) 1

288483 CILINDRS (modelis 288468)
3 15J792 UZGRIEZNIS, blīvējums 1
4 249121 UZMAVA, cilindrs (modelis 288467) 1

287817 UZMAVA, cilindrs (modelis 288468)
5 288469 KĀTS, virzulis (modelis 288467) 1

288470 KĀTS, virzulis (modelis 288468)
6 249177 VĀRSTS, virzulis 1
7* 189585 IELIKTNIS, ievirzāmais, blīvējums 1
8* BLĪVE, ĶĪĻVEIDA (zila) 8
9* BLĪVE, ĶĪĻVEIDA (brūna) 3
10* 198765 IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums 1
11* 107203 LODĪTE, pretvārsts 1
12* 119636 BLĪVGREDZENS, virzulis 1
13* 15J800 BLĪVGREDZENS, rezerves 1
14* 108822 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 2
15* 160325 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 1
16† 240918 LIGZDA, karbīds 1
17†* 107098 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 1
18 198505 VADOTNE, lodes 1
19†* 107167 LODĪTE, SST 1
20* 15G658 IELIKTNIS, ievirzāmais 1
21* BLĪVE, ĶĪĻVEIDA (ādas) 3
23* 15G657 IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums 1
24* 112590 AIZBĀZNIS, kakliņam, blīvējums 1
25* 157195 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 1
26 233698 ATSPERE, ieplūdes lodīte 1
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Modelis 24B748

* Iekļauts remonta komplektā 288471
† Iekļauts remonta komplektā 244199
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Ats. Daļa Apraksts Daudz.
1 195894 KORPUSS, ieplūde 1
2 288727 CILINDRS 1
3 193032 UZGRIEZNIS, blīvējums 1
4 248210 UZMAVA, cilindrs 1
5 288479 KĀTS, virzuļa 1
6 24U993 VĀRSTS, virzulis 1
7* 183178 IELIKTNIS, ievirzāmais, blīvējums 2
8* BLĪVE (zila) 8
9* BLĪVE, ĶĪĻVEIDA (brūna) 3
10* 183185 IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums 2
11* 101947 LODĪTE, gultnis 1
12* 118504 BLĪVGREDZENS, virzulis 1
13* 15C998 PAPLĀKSNE, rezerves 1
14* 107098 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 2
15* 106556 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 1
16† 244199 LIGZDA, karbīds 1
17† 108526 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 1
18 193027 VADOTNE, lodes 1
19†* 102972 LODĪTE 1
22* BLĪVE, ĶĪĻVEIDA (ādas) 3
24* 183171 SPRAUDNIS 1
25* C20987 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 1
26 15Y463 IEMAVA 1
27 196178 STIPRINĀJUMA nipelis, 

3/8 npt x 3/8 npsm
1
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Modelis 288819

* Iekļauts remonta komplektā 288820
† Iekļauts remonta komplektā 245885
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Ats. Daļa Apraksts Daudz.
1 15A303 KORPUSS, ieplūde 1
2 288822 CILINDRS, sūknis 1
3 15J792 UZGRIEZNIS, blīvējums 1
4 248979 UZMAVA, cilindrs 1
5 288821 KĀTS, virzuļa 1
6 249177 VĀRSTS, virzulis 1
7* 189585 IELIKTNIS, ievirzāmais, blīvējums 1
8* BLĪVE, ķīļveida, zila 8
9* BLĪVE, ķīļveida, ādas 6
10* 198765 IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums 1
11* 118601 LODĪTE, keramikas, diametrs 0,5625 1
12* 119636 BLĪVGREDZENS, virzulis 1
13* 15F183 PAPLĀKSNE, rezerves 1
14* 108822 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 2
15* 107306 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 1
16† 245885 LIGZDA, karbīds 1
17†* 107098 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 1
18 15D158 VADOTNE, lodes 1
19†* 118602 LODĪTE, keramikas, diametrs 0,875 1
20* 15G658 IELIKTNIS, ievirzāmais, blīvējums 1
23 15G657 IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums 1
24* 112590 AIZBĀZNIS, kakliņa blīvējums 1
25* 108832 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 1
26† 118600 ATSPERE, saspiešanas, izvēle, 

nav iekļauta sūkņa komplektā
1
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Modelis 24M629
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Ats. Daļa Apraksts Daudz.
1 15A303 KORPUSS, ieplūde 1
2 24N062 CILINDRS, sūknis, EH/GH 200/300 DI 1
3 15J792 UZGRIEZNIS, blīvējums 1
4 248980 UZMAVA, cilindrs, hroms 1
5 288821 KĀTS, virzuļa 1
6 249177 VĀRSTS, virzulis 1
7� 189585 IELIKTNIS, ievirzāmais, blīvējums 1
8� BLĪVE, ķīļveida, zila 8
9� BLĪVE, ķīļveida, ādas 6
10� 198765 IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums 1
11� 118601 LODĪTE, keramikas, diametrs 0,5625 1
12� 119636 BLĪVGREDZENS, virzulis 1
13� 15F183 PAPLĀKSNE, rezerves 1
14� 108822 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens, PTFE 2
15� 160325 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens, buna-n 1
16† 15J038 LIGZDA, karbīds 1
17†� 107098 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens 1
18 193391 VADOTNE, lodes 1
19†� 118602 LODĪTE, keramikas, diametrs 0,875 1
20� 15G658 IELIKTNIS, ievirzāmais 1
23� 15G657 IELIKTNIS, atbalsta, blīvējums 1
24� 112590 AIZBĀZNIS, kakliņa blīvējums 1
25� 157195 BLĪVĒJUMS, blīvgredzens, buna-n 1
26† 24E027 ATSPERE, ieplūdes lodīte 1

† Iekļauts remonta komplektā 24N013.
� Iekļauts remonta komplektā 24N012.
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Tehniskie dati

Maksimālais darba spiediens 22,8 MPa; 25 bāri; 3300 psi

Šķidruma ieplūdes izmērs 1-5/16 UN (m) modeļi 288467/288468
1-11 1/2 NPSM (M) modeļi 24M629/288819
3/4-14 npt (m) modelis 24B748

Šķidruma izplūdes izmērs 3/8 npt (f )

Detaļas, kas saskaras ar šķidrumu nerūsējošais tērauds, PTFE, āda, neilons, cinkots 
nerūsējošais tērauds, volframa karbīds, misiņš, 
fluorelastomērs, acetāls, polietilēns, keramika



Visi šajā dokumentā esošie rakstiskie un vizuālie dati atspoguļo jaunāko informāciju par izstrādājumu, kāda pieejama uz publikācijas brīdi. 
Graco patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Oriģinālās instrukcijas tulkojums. This manual contains Latvian. MM 311845

Graco galvenais birojs: Minneapolis
Starptautiskie biroji: Beļģijā, Ķīnā, Japānā un Korejā

GRACO INC. UN FILIĀLES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • ASV

Autortiesības 2007, Graco Inc. Visas Graco ražotnes ir sertificētas atbilstoši ISO 9001.
www.graco.com

Pārskatīts K, 2018. gada augusts

Graco standarta garantija
Graco garantē sākotnējam pircējam un izmantotājam visa šajā rokasgrāmatā minētā aprīkojuma, ko ražojis Graco un kas marķēts ar šī uzņēmuma 
nosaukumu, materiālu un apdares kvalitāti iegādes datumā. Ja vien nav pieejama kāda īpaša, pagarināta vai ierobežota garantija, ko publicējis Graco, 
Graco divpadsmit mēnešu laikā pēc iegādes datuma salabos vai nomainīs jebkuru aprīkojuma daļu, kuras bojājumu Graco būs konstatējis. Šī garantija ir 
spēkā tikai tad, ja aprīkojums ir uzstādīts, izmantots un uzturēts atbilstoši Graco rakstiskajiem ieteikumiem.

Šī garantija neattiecas uz vispārēju nodilumu un nolietojumu, darbības traucējumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas izmantošanas, 
noberzuma, korozijas, nepiemērotas vai nepareizas apkopes, nolaidības, nelaimes gadījuma, izmaiņu vai daļu nomaiņas ar detaļām, ko nav izgatavojis 
Graco, rezultātā, un Graco par to nebūs atbildīgs. Graco nebūs atbildīgs arī par nepareizu darbību, bojājumu vai nodilumu, kuru iemesls ir Graco aprīkojuma 
nepiemērotība tām struktūrām, piederumiem, aprīkojumam vai materiāliem, ko nav piegādājis Graco, vai to struktūru, piederumu, aprīkojuma vai materiālu, 
ko nav piegādājis Graco, nepareiza konstrukcija, izgatavošana, uzstādīšana, darbība vai apkope.

Šīs garantijas ietvaros tiek izvirzīts nosacījums, ka šķietami defektīvais aprīkojums, iepriekš samaksājot par nosūtīšanu atpakaļ, jānogādā norādītā bojājuma 
pārbaudei pie kāda pilnvarota Graco izplatītāja. Ja norādītais defekts būs apstiprinājies, Graco bez maksas salabos vai nomainīs bojāto detaļu. Aprīkojums 
tiks nosūtīts atpakaļ sākotnējam pircējam viņa iepriekš apmaksātajā piegādes veidā. Ja aprīkojuma pārbaudes rezultātā netiks konstatēts nekāds materiāla 
vai apdares defekts, tad remonts tiks veikts par saprātīgu samaksu, kas var ietvert maksu par detaļām, darbu un transportēšanu.

ŠĪ GARANTIJA IR EKSKLUZĪVA UN PIEMĒROJAMA VISU CITU, TIEŠU VAI NETIEŠU, GARANTIJU VIETĀ, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR, 
KOMERCDARBĪBAS GARANTIJU VAI PIEMĒROTĪBAS GARANTIJU NOTEIKTAM MĒRĶIM. 

Graco vienpersonisks pienākums un pircēja vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis būs tāds, kā norādīts augstāk. Pircējs piekrīt, ka nebūs pieejami nekādi 
citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiem, nejaušus vai izrietošus bojājumus par zaudētu peļņu, nenotikušus darījumus, 
traumas vai īpašuma bojājumu vai kādu citu nejaušu vai izrietošu zaudējumu). Jebkuras prasības par garantijas noteikumu pārkāpšanu jāizvirza divu (2) 
gadu laikā no pārdošanas datuma.

GRACO NEDOD NEKĀDU GARANTIJU UN ATSAUC VISAS NETIEŠĀS KOMERCDARBĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS ZINĀMAM MĒRĶIM GARANTIJAS, KAS 
SAISTĪTAS AR PIEDERUMIEM, APRĪKOJUMU, MATERIĀLIEM VAI SASTĀVDAĻĀM, KO PĀRDOD, BET NERAŽO GRACO. Uz lietām, kuras pārdod, bet 
neražo Graco (piemēram, elektromotoriem, slēdžiem, šļūtenēm utt.), attiecas to ražotāju garantija, ja tāda ir. Graco sniegs pircējam pamatotu palīdzību 
prasības iesniegšanai par šo garantiju pārkāpšanu.

Graco nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par Graco piegādātā aprīkojuma vai tā apdares un veiktspējas vai jebkuru pārdoto produktu vai preču netiešiem, 
nejaušiem, tīšiem vai izrietošiem bojājumiem, vai nu līguma laušanas, vai garantijas pārkāpšanas, vai Graco nolaidības, vai cita iemesla dēļ.

Graco informācija
Lai iepazītos jaunāko informāciju par Graco produktiem, apmeklējiet vietni www.graco.com.

Informāciju par patentiem skatiet: www.graco.com/patents. 

LAI IZDARĪTU PASŪTĪJUMU, sazinieties ar savu Graco izplatītāju vai piezvaniet pa tālruni 1-800-690-2894, 
lai noskaidrotu savu tuvāko izplatītāju.

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