AA30 levegõrásegítéses
festékszóró pisztoly
Modellek: 257096, RAC szórófej; 257380, lapos szórófej
Maximális üzemi nyomás: 248 bar, 24,8 MPa
Maximális üzemi légnyomás: 100 psi (7 bar, 0,7 MPa)

Fontos biztonsági utasítások
A nyomásmentesítésre és a permetezésre vonatkozó
utasítások a festékszóró kezelési útmutatójában
találhatóak. Õrizze meg az útmutató.

- Építési

ti12849a
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festékek és bevonatok felhordásához -

A következõ figyelmeztetések a készülék beállítására, használatára, karbantartására és annak a javítására vonatkoznak. A felkiáltójel
általános figyelmeztetést jelent, míg a vészjel folyamat-specifikus kockázatokra hívja fel a figyelmet. Tartsa szem elõtt ezeket a
figyelmeztetéseket. A megfelelõ termékeknél további figyelmeztetéseket találhat.
• Ne használja a készüléket, ha anyagkifáradásból eredõ
FIGYELMEZTETÉSEK
hiba lépett, fel, vagy ha Ön gyógyszer, illetve alkohol
hatása alatt áll.
FOLYADÉK BÕRBE LÖVELLÉS VESZÉLYE
• Ne lépje túl a legalacsonyabb értékre bejegyzett alkatrész
A szórópisztolyból, a tömlõ sérüléseibõl vagy a repedt
esetében érvényes maximális üzemi nyomásra és
alkatrészekbõl a nagy nyomás alatt kilövellõ folyadék
hõmérsékletre vonatkozó elõírásokat. A részleteket
belefúródhat a bõrbe. Habár a seb csak kisebb vágásnak
lásd minden készülék kezelési útmutatójának Mûszaki
tûnhet, valójában olyan súlyos sérülésrõl is szó lehet, amely
adatok címû részében.
amputációhoz vezethet. Ilyen esetben azonnal forduljon
• Használjon olyan folyadékokat és oldószereket, amelyek
orvoshoz.
megfelelnek a készülék ezekkel érintkezõ részegységeinek.
• A szórópisztolyt más személyre vagy saját testrészei
Lásd a Mûszaki adatokat minden készülék kezelési
felé irányítani tilos.
útmutatójában. Olvassa el a folyadék és oldószer gyártók
• Tilos a kezet a szórófej elé tartani.
figyelmeztetéseit az alkalmazandó anyagról. Teljes
• Szivárgás esetén a kiáramló folyadék sugarát kézzel,
információt kaphat, ha elkéri a forgalmazótól vagy
egyéb testrésszel, kesztyûvel vagy ronggyal elzárni
kiskereskedõjétõl az anyagminõségi adatlapokat (MSDS).
vagy eltéríteni tilos.
• A berendezést naponta ellenõrizze. A kopott vagy sérült
• Ne permetezzen, ha a szórófej védõ és a billentyûvédõ
alkatrészeket azonnal cserélje le kizárólag eredeti Gyártói
nincs felszerelve.
alkatrészekre.
• Ha nem végez szórást, akkor reteszelje a billentyûzárat.
• A berendezésen tilos módosítást vagy változtatást
• A permetezés befejezésekor, tisztítás, ellenõrzés, vagy
végrehajtani.
javítás elõtt hajtsa végre a Nyomásmentesítés részben
• A berendezést használja rendeltetésének megfelelõen.
leírtakat.
Ha kérdése van, forduljon Graco márkakereskedõjéhez.
TÛZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY
• A tömlõket és kábeleket tartsa távol a közlekedési
útvonalaktól, élektõl, mozgó alkatrészektõl és forró
A robbanásveszélyes gõzök — úgymint az oldószerbõl
felületektõl.
és festékekbõl eredõ gõzök — gyulladást vagy robbanást
• Ne hurkolja, vagy hajtsa meg túlzottan a tömlõket,
idézhetnek elõ a munkavégzés helyén. A tûz és robbanás
valamint ne húzza a készüléket a tömlõnél fogva.
elkerülése érdekében a következõket kell tenni:
• A gyerekeket és az állatokat tartsa távol a munkavégzés
• A gépet kizárólag jól szellõzõ helyen használja.
helyétõl.
• Távolítson el minden tûzforrást, mint pl.: õrláng, cigaretta,
• Tartsa be az összes vonatkozó érvényes biztonsági
hordozható elektromos lámpa és mûszálas ruházat
elõírást.
(elektrosztatikus kisülés veszélye).
• A munkavégzés területét tartsa tisztán, távolítsa
TÚLNYOMÁSOS ALUMÍNIUM ALKATRÉSZEK
el az esetleges oldószereket, rongyokat és benzint.
HASZNÁLATÁBÓL EREDÕ VESZÉLY
• Ne húzzon ki, és ne dugjon be hálózati csatlakozókábelt
Ne használjon 1,1,1-triklór-etánt, metilén-kloridot, más
a csatlakozóaljzatba, illetve ne kapcsoljon fel vagy
halogénezett szénhidrogén oldószert vagy túlnyomás alatt lévõ
le világítást, ha gyúlékony gõzök vannak jelen.
alumínium tartályban tartott ilyen oldószert tartalmazó folyadékot.
• A munkavégzés helyén minden berendezést földeljen
Ezek használata heves vegyi reakciót válthat ki, így a berendezés
le. Lásd a Földelésre vonatkozó útmutatások.
megrepedhet, és ez halált, súlyos sérüléseket és jelentõs
• Csak földelt tömlõt használjon.
vagyoni kárt okozhat.
• Amikor a tartályba permetez, fogja szorosan a földelt
SZEMÉLYES VÉDÕFELSZERELÉS
tartály oldalához a szórópisztolyt.
A súlyos sérülések elkerülése érdekében a festékszóró
• Amennyiben elektrosztatikus kisülés történik, vagy áramütést
gép mûködtetése, javítása közben, illetve ha a gép
észlel, azonnal állítsa le a berendezést. A berendezést
mûködési területén belül tartózkodik, viseljen megfelelõ
a hiba feltárásáig és kijavításáig használni tilos!
védõfelszerelést. Ilyen védõfelszerelés a:
• A munkavégzés helyén mûködõképes tûzoltó készüléket
• Szem- és hallásvédõ eszköz
kell tartani.
Az adott folyadék illetve oldószer gyártója által elõírt védõkesztyû,
védõöltözet.
A NEM RENDELTETÉSSZERÛ HASZNÁLATBÓL
EREDÕ VESZÉLYEK
A nem rendeltetésszerû használat halálhoz vagy
súlyos sérüléshez vezethet.

Alkatrészek

Ha feltételezhetõ, hogy a szórófej vagy a tömlõ
eltömõdött, vagy a fenti lépések ellenére sem volt teljes
a nyomásmentesítés, NAGYON LASSAN lazítsa meg a
szórófej biztosító csavarját vagy a tömlõ csatlakozóját a
nyomás fokozatos csökkentéséhez, majd teljesen lazítsa
meg a csavart, illetve a tömlõt. Tisztítsa meg a szórófejet
vagy a tömlõt az akadálytól.

B

A
C

Billentyûzár
FIGYELMEZTETÉS
A sérülések elkerülésére, amikor a pisztoly nincs
használatban mindig zárja a billentyûzárat (A), ha
a festékszóró ki van kapcsolva vagy felügyelet
nélkül van hagyva.

D
H

(A)

E

(B)

G

F

Betûjel

Alkatrész

Betûjel

Alkatrész
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Összeszerelés
FIGYELMEZTETÉS

A

Billentyûzár

E

Levegõ be/ki szelep

B

Szórófej

F

Légtömlõ
csatlakozócsonk

C

Biztonsági RAC
szórófej védõ

G

Levegõ beállítás
szelep

Ellenõrizze, hogy a festékszóró ki van kapcsolva és nincs
bedugva az áramforrásba. A feltöltéssel és festékszórással
kapcsolatos tudnivalókat a festékszóró kezelési
útmutatójában találja.

D

Billentyû

H

Folyadéktömlõ
csatlakozás

A pisztoly rákapcsolása a festékszóróra

Nyomásmentesítés
FIGYELMEZTETÉS
Minden esetben a Nyomásmentesítési
folyamat részben elõírtak szerint járjon el,
ha nyomásmentesítést kell végrehajtania,
abba kell hagynia a festékszórást, ellenõriznie vagy
karbantartania, javítania kell a berendezést, szerelnie
vagy tisztítania kell a szórófejet.
1. Kapcsolja ki a készüléket és állítsa a nyomást
a minimumra.
2. Tartsa a pisztolyt a földelt fém öblítõ vödör oldalához.
A nyomásmentesítéshez a pisztolyt a vödörbe
irányítva húzza meg a billentyûjét.

1. Csatlakoztatása
a levegõtömlõt.
MEGJEGYZÉS: A pisztoly
elõszöri használatakor
a fekete légtömlõt le kell
rövidíteni a kívánt méretre.
2. Csatlakoztassa
a folyadéktömlõt.

ti13317a

3. Lásd a szórópisztoly
kezelési útmutatójában
az Összeszerelési
útmutatásokat (313316).

ti13318a
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Mûködtetés

A szórófej és a védõburkolat felszerelése
a pisztolyra

Összeszerelés
1. Indítsa be szórópisztolyt. Lásd a 313316 útmutató.
2. Tolja be állásba (felfelé)
a levegõ be/ki szelepet.

AA30 pisztoly RAC szórófejjel (257096)
ti12855a

1. Nyomásmentesítsen, 2. oldal.
2. Helyezze be a
fészekbeillesztést (27)
a védõburkolatba (29).
3. Helyezze be a szórófej
csapját (28).

3. Zárja el a levegõbeállító
szelepet a pisztolyon.

27

29

27a
ti8249a

27b

27

ti13321a

4. Helyezze rá a tömítést (27b) az aljzatra (27a),
majd helyezze be a fészekbeillesztésbe (27).
Vízbázísú anyagoknál használjon fekete tömítést,
míg oldószereknél és olaj alapú anyagoknál
használjon narancssárga tömítést.
FIGYELMEZTETÉS
Ha a légkamra nincs megfelelõen a pisztolyra szerelve,
akkor a folyadéknyomás a levegõvezetékbe préselheti
a festéket és károsíthatja a festékszórót.

4. Növelje a folyadéknyomást a
széleken jelentkezõ
sávosodás kiküszöbölésére.

5. Addig csökkentse a nyomást,
amíg a széleken meg nem
kezdenek jelenni a sávok.

ti13279a

ti13280a

5. Tegye a szórófej védõt (6) a pisztoly végére. A jó
tömítés érdekében kézzel ütközésig húzza meg.
6. Ha a pisztoly elején folyadékszivárgást észlel,
cserélje ki a fészket (33a) és/vagy ismételten
húzza meg a szórófej védõ anyát.
AA30 pisztoly lapos szórófejjel (257380)
1. Nyomásmentesítsen, 2. oldal.
2. Helyezze a szórófejet a lapos
végû légkamra szerelvénybe.
Igazítsa a szórófej pozícionáló
fület (A) a légkamra pozícionáló
nyílásába (B).

7. Tolja ki állásba (lefelé)
ti13281a
a levegõ be/ki szelepet,
amikor befejezi a szórást, hogy megtartsa
a megfelelõ levegõ nyomás beállítást.
Permetezzen
1. Nyissa ki a billentyûzárat.

A

2. Gyõzõdjön meg róla, hogy a nyíl alakú szórófej (B)
elõre mutat (permetez) (257096).
B

3. Tegye a szórófej védõt a
pisztoly végére. A jó tömítés
érdekében kézzel ütközésig húzza meg.

ti13263a

Mûködtetés
Megjegyzés: Az alábbi utasítások a Graco FinishPro
festékszóró pisztolyaira vonatkoznak. Lásd a 313316
számú festékszóró kezelési útmutatót. Más típusú
festékszórók használata esetén kövesse a berendezés
útmutatójában leírtakat.
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6. Növelje a levegõ nyomást
a levegõbeállító szeleppel
a széleken jelentkezõ
sávosodás kiküszöbölésére.

3. Tartsa a pisztolyt merõlegesen és körülbelül
12 hüvelyknyi (304 mm) távolságra a felülettõl.
Elõször a pisztoly mozgatása közben húzza meg a
billentyût (D), és kezdje meg a próbaminta szórását.
4. Ne végezze ívben a szórást. Ez egyenetlen
folyadékbevonatot eredményez. A felülettel párhuzamos
sávban végezze a szórást, 50%-os átfedéssel, hogy
egyenletes folyadékbevonatot érjen el.
HELYES
RIGHT

HELYTELEN
WRONG
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Karbantartás

RAC szórófej eltömõdésének megszüntetése
(257096)

FIGYELMEZTETÉS

5. Fokozatosan növelje a nyomást. Irányítsa a pisztolyt
egy földelt fémbõl készült tartályba. Húzza meg a
billentyût és az oldószerrel öblítse ki a pisztolyt, amíg
a pisztoly csatornái folyadékmentesek nem lesznek.

1. Nyomásmentesítsen. Zárja a billentyûzárat (A).

6. Állítsa a mûködési üzemmód kapcsolóját OFF állapotba.

2. Forgassa el a szórófejet (B) 180°-kal, nyissa
a billentyûzárat (A), majd az eltömõdés
eltávolításához egy vödörbe vagy a földre
irányítva mûködtesse a pisztolyt.

7. Nyomásmentesítésrõl szóló rész a 2. oldalon.

3. Zárja a billentyûzárat (A). Forgassa vissza
szóró helyzetbe a szórófejet (B) 180°-kal.

Karbantartás

8. Vegye le a folyadékszívó-tömlõt a pisztolyról.
9. Szükség esetén a tisztításhoz szerelje le a porlasztót
(5), és kövesse a Festéktû cseréje Leszerelésl
eljárás 1 - 6 lépéseit.
10. Merítse a puha kefét egy összeférhetõ oldószerbe.
BNe használjon drótkefét.
11. Irányítsa lefelé a pisztolyt, puha kefével és oldószerrel
tisztítsa meg a pisztoly elejét.

Bárminemû pisztolykarbantartási mûvelet elõtt olvassa el
a használati utasítás címlapján található figyelmeztetéseket
és végezze el a nyomásmentesítést, lásd 2. oldal.
Napi karbantartás
Mindegyik mûszak végén öblítse ki a pisztolyt,
majd tegye száraz helyre.
A pisztolyt vagy annak részeit soha ne öblítse
vízzel vagy tisztítószerrel.
• Ne irányítsa felfele a pisztolyt takarításkor.
• Ne törölje a pisztolyt oldószerbe áztatott ruhával,
a felesleget csavarja ki belõle.
• A pisztoly levegõ járataiban maradt oldószer gyenge
minõségû festékszórást okozhat. Ne használjon
olyan tisztítási módszert, mely lehetõvé teszi
oldószer bejutását a pisztoly levegõ járataiba.

Öblítés és tisztítás

12. Tisztítsa meg a puha kefével a szórófejet (28)
és a védõburkolatot (29). A légkamra furatainak
kitisztításához, a létfontosságú felületek megõrzése
érdekében használjon fogpiszkálót. Fújjon levegõt
a szórófejen keresztül, és gyõzõdjön meg a nyílás
tisztaságáról.
13. Ha leszerelte a porlasztót (5), mûködtesse a pisztolyt,
amíg visszaszereli a porlasztót. 26-32 láb-font
(36-40 N·m) nyomatékkal húzza meg. Amikor
megfelelõen meghúzta, akkor a pereme felfekszik
a pisztolyra.
14. Szerelje fel a légkamra csõcsonkot; kövesse a Festéktû
cseréje felszerelési eljárás, 9 - 13 lépéseit.
15. Szerelje fel a szórófejet (28) és a védõburkolatot (29)
a pisztolyra, 3.
16. Oldószerbe mártott puha kendõ segítségével, törölje
át a pisztoly külsõ részeit.

Szûrõ (6) tisztítása / cseréje
1. Nyomásmentesítsen. Zárja a billentyûzárat (11a).
2. Távolítsa el a folyadéktömlõt a csatlakozójáról (5).

• Színváltás, tárolás vagy javítás elõtt öblítse ki a pisztolyt.
• Az öblítést a lehetõ legkisebb nyomás alatt végezze.
Ellenõrizze le a kötõelemeket. Ha szivárgást észlel,
szorítsa meg õket.
• Öblítéshez olyan folyadékot használjon, amely kompatibilis
a kimosandó folyadékkal és a készülék vízzel érintkezõ
részeivel.

1. Vegye le a nyomást. 2. oldal. A festékszóró gép
vezetékét húzza ki a dugaszból.
2. Távolítsa el a szórófejet (28) és a védõburkolatot (29).
3. Távolítsa el a festékszóró szivornyacsõ-készletet
a festékbõl és helyezze öblítõfolyadékba. Lásd a
festékszóró tisztítási utasításait tartalmazó 313316.
számú kezelési útmutató.
4. A festékszórót kapcsolja rá egy ürítõnyílásba.
A mûködési üzemmód kapcsolót kapcsolja az
AIRLESS vagy ON (BE) állásba.
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3. Bontsa a tartót (36) a rögzítõelemrõl (16), és fordítsa
el az útból.
4. Tegye a fogót a nyél alatti sík felületekre és lazítsa
ki a pisztolyról.
5. Csavarja le a nyelet (14) a pisztolyról (1).
6. Távolítsa el a szûrõt (6) a nyél tetején keresztül (14).
7. Tisztítsa meg a szûrõt (6). Puha kefével távolítsa
el a szennyezõdést.
8. Helyezzen tiszta szûrõt (6) a nyélbe (14).
9. Tegye vissza a nyelet (14) a pisztolyra (1), és rögzítse
erõsen.
10. Tegye a fogót a nyél alatti sík felületekre és ütközésig
húzza meg.
11. Csatlakoztassa a tartót (36) a rögzítõelemhez (16).

313357E

Festéktû cseréje

Festéktû cseréje
1

10

3

9
11a

8
5
26

15
11

ti12852a

Eltávolítás
1. Nyomásmentesítsen, 2. oldal. Zárja a billentyûzárat
(11a).
2. Bontsa a pisztolyról a levegõtömlõ csatlakozását.
3. Bontsa a tartó és a rögzítõelem csatlakozását,
és fordítsa el az útból a tartót.
4. Vegye le a szórófejet (28) és a szórófej védõt (29),
Alkatrészek, 7. oldal, a légkamra csõcsonkról (26).
5. Oldja ki a billentyûzárat (11a). Húzza meg a billentyût
(11). Szerelje ki a légkamra csõcsonk alján lévõ
beállítócsavart. Csavarja le a légkamra csõcsonkot
a pisztoly elejérõl (26).
6. Húzza meg a billentyût. Szerelje le a porlasztó
burkolatát (3).
7. Távolítsa el a biztosítóanyát (10) és a zárósapkát (9).
8. Olyan módon ütögesse ki a tûszerelvényt (8),
Alkatrészek, 7. oldal, hogy a tû a pisztoly
elején csússzon ki.

3. Szerelje fel lazán a zárósapkát (9)
és a biztosítóanyát (10).
4. Zsírozza meg a tûház meneteit (3).
5. Húzza meg a billentyût (11), és szerelje fel
a porlasztót (5). 26-32 láb-font (36-40 N·m)
nyomatékkal húzza meg.
6. Fúvókával felfelé tartsa a pisztolyt.
7. Addig fordítsa az óramutató járásával megegyezõ
irányba a biztosítóanyát (10), amíg látja és érzi,
hogy a billentyû (11) kissé megemelkedik.
8. Az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa
3/4 menetet a biztosítóanyát (10).
MEGJEGYZÉS: Akkor megfelelõ a tû beállítása,
ha az szabadon mozog.
FIGYELMEZTETÉS
A porlasztó burkolata végének egy vonalban kell
lennie vagy túl kell nyúlnia a megfelelõ tömítés
biztosítására.

9. Puha kefével tisztítsa meg a pisztoly belsõ járatait.

Üzembe helyezés
1. Az új tû O-gyûrûit nem szilikonos kenõanyaggal
kenje meg.

9. A légkamra csõcsonkot
addig csavarozza, amíg
a csõcsonk vége egy
vonalban nem kerül a
porlasztó burkolatával.

2. A pisztoly eleje felõl vezessen be egy új tût (8),
Alkatrészek, 7. oldal.
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Mûszaki adatok

10. Ha a levegõcsõ nincs lefelé fordított helyzetben,
akkor addig csavarja a csonkot, amíg abban a
helyzetben nem lesz.
11. Csatlakoztassa a tartót a rögzítõelemhez.
12. Húzza meg a billentyût és szerelje be az állítócsavart.
10 - 12 hüvelyk-font (1,1 - 1,4 N·m) nyomatékkal
húzza meg a beállítócsavart.

A beszerelt tû kipróbálása
1. Indítsa be a festékszórót. Lásd a festékszóró kezelési
útmutatója.
2. Addig mûködtesse a pisztolyt egy vödörbe irányítva,
amíg folyadék áramlik a pisztolyból.
3. Engedje el a billentyût (11). Azonnal megszûnik
folyadékáramlás.

13. Szerelje fel a szórófejet (28) és a szórófej védõt (29).
Ütközésig húzza meg.

4. Zárja a billentyûzárat (11a).

14. Csatlakoztassa a levegõtömlõt.

5. Irányítsa a pisztolyt egy vödörben. Mûködtesse
a pisztolyt. Nem látható folyadékáramlás.
6. Ha a 3. és/vagy 5. lépésben nem sikeres a pisztoly
kipróbálása, akkor nyomásmentesítse és bontsa a
tömlõ csatlakozását. Ismét állítsa be a tût. Ismételje
meg a kipróbálást.

Mûszaki adatok
Maximális belépõ folyadéknyomás
Maximális belépõ levegõnyomás
Levegõ beömlõ nyílás
Folyadék bemeneti nyílás
ISO 3744 szerinti zajszint
Zajszint
Hangnyomás-szint

3600 psi (24,8 MPa, 240 bar)
100 psi (0,7 MPa, 7 bar)
1/4 nps
1/4 nps
kevesebb, mint 65,0 dB(A)
kevesebb, mint 65,0 dB(A)

Folyadékkal érintkezõ alkatrészek
Csupasz szórópisztoly

Rozsdamentes acél, alumínium

Lefordított kezelési útmutatók
Bolgár — 313371

6

Holland — 313351

Német — 313355

Lett — 313359

Portugál — 313363

Szlovén — 313367

Horvát — 313348

Észt — 313352

Görög — 313356

Litván — 313360

Román — 313364

Spanyol — 313368

Cseh — 313349

Finn — 313353

Magyar — 313357

Norvég — 313361

Orosz — 313365

Svéd — 313369

Dán — 313350

Francia — 313354

Olasz — 313358

Lengyel — 313362

Szlovák — 313366

Török — 313370
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Alkatrészek

Alkatrészek

8c

7

1

8d
12

26f
26e

8

9

3

13

8b

2

42
43

8a
26b

27

24
11

29

32e
26c

32d

31

32c

16

30

32b
33

32a

Ref

Part

Description

1
2✓
3
6✓

15W295
179733
195419
288750
288749
256975
115484

HOUSING, fluid (plated)
SEAL, sleeve
HOUSING, needle
FILTER, gun, latex, 100 mesh
FILTER, gun, latex, 50 mesh
FILTER, gun, latex, 150 mesh
PIN, actuator
KIT, needle
GUN Model 257096 (includes 8a, 8b, 8c)
GUN Model 257380 (includes 8b, 8c, 8d)
HOUSING, diffuser, assembly
GASKET
NUT, lock
HOUSING, diffuser, assembly, flat
CAP, end

1
1
1
1
1
1
2
1

TRIGGER, gun, 2 finger, assembly
STUD, trigger
NUT, lock, hex
KIT, repair, handle AA30 (includes 14a,
14b)
HANDLE, gun
SWIVEL, gun
RETAINER, guard
HANDLE, gun
O-RING
KIT, repair, manifold
GUN Model 257096 (includes 26a, 26b,
26c, 26d)

1
1
1
1

8a
8b
8c
8d
9

15W164

11
12
13
14

256963
177538
105334
257781

14a
14b
16
22
24
26

156766
115483

15W291
278003
122530
257783
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32f

6

14b

47b

28

26d
32e

14a

257526
257527

46

26a

22

7
8

47a

Qty

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Ref

Part

Description

Qty

257784

GUN Model 257380 (includes 26c, 26d,
26e, 26f)
26a
MANIFOLD, air cap, RAC
1
26b
120775
O-RING
1
26c
15W160 GASKET, tube
2
26d
111102
SCREW, set
1
26e
MANIFOLD, air cap, flat
1
26f
122486
O-RING
1
27
15J770
HOUSING, RAC
1
28✓
FFT210 TIP
1
29✓
288465
GUARD, RAC, Alpha G40
1
31
257078
TUBE, air, assembly
1
32
257782
KIT, repair, valve, slide (includes 32a-32f)
32a
BODY, valve
1
32b
FITTING, adapter
1
32c
O-RING
1
32d
BRACKET, air tube
1
32e
O-RING
2
32f
SLEEVE, valve
1
33
288715
VALVE, swivel, ASM
1
42✓
AAM411 TIP, G15, G40
1
43
111116
O-RING, seat
1
44✓
249256
TIP, guard
1
46
249180
AIR CAP
1
47
253032
AIR CAP Seal Kit (includes 47a, 47b)
47a
109213
PACKING, o-ring PTFE
1
47b
15G320 WASHER, PTFE
1
▲ Replacement Warning labels, tags, and cards are available at
no cost.
✓ Keep these spare parts on hand to reduce downtime.
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Graco standard garancia
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.
THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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.
ADDITIONAL WARRANTY COVERAGE
Graco does provide extended warranty and wear warranty for products described in the “Graco Contractor Equipment Warranty Program”.

For the latest information about Graco products, visit www.graco.com.
TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call 1-800-690-2894 to identify the nearest distributor.

All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.
Az eredeti utasítások fordítása. This manual contains Hungarian. MM 313347
For patent information, see www.graco.com/patents.

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea
GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441
Copyright 2009, Graco Inc. is registered to ISO 9001
www.graco.com
Revised May/2013
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