
Til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionelt brug.

Model: 262929, 262932

Maksimalt arbejdsstryk: 4000 psi (280 bar, 28 MPa)
Maksimalt luftarbejdstryk: 100 psi (7 bar, 0,7 Mpa)

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER. 
Se betjeningsvejledningen til sprøjten for trykaflastning, 
spædning og sprøjteanvisninger. Opbevar disse 
anvisninger.

Vejledning – Dele

G40 Luftstøttet sprøjtepistol 333191C
DA
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Advarsler
Følgende advarsler gælder installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette 
udstyr. Udråbstegnssymbolet gør dig opmærksom på en generel advarsel, og faresymbolerne henviser til 
procedurespecifikke risici. Når disse symboler fremgår i denne håndbogs hovedtekst eller på advarselsmærkater, 
henvises der til disse advarsler. Der kan fremgå produktspecifikke faresymboler og advarsler, der ikke er 
gennemgået i dette afsnit, overalt i denne brugerhåndbogs hovedtekst, hvor det er relevant.

ADVARSEL
FARE FOR INJEKTION GENNEM HUDEN
Væske under højt tryk fra pistolen, utætte slanger eller sprængte komponenter kan gennemtrænge 
huden. Skaden kan se ud som et almindeligt snitsår, men skal betragtes som en alvorlig personskade, der 
kan medføre behov for amputation. Søg omgående kirurgisk behandling.
• Foretag ikke sprøjtearbejde uden dyseholder og aftrækkersikring monteret.
• Aktivér aftrækkersikringen, når sprøjten ikke anvendes.
• Ret aldrig pistolen mod andre personer eller mod nogen del af kroppen.
• Læg aldrig din hånd over sprøjtedysen.
• Forsøg ikke at standse eller afbøje lækager med hænderne, kroppen, handsker eller klude.
• Følg Trykaflastningsproceduren, når du standser sprøjtearbejdet, og før du rengør, undersøger 

eller efterser udstyret.
• Tilspænd alle væsketilslutninger, før dette udstyr tages i anvendelse.
• Kontrollér slanger og koblinger dagligt. Udskift slidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARE 
Brændbare dampe i et arbejdsområde, såsom dampe fra opløsningsmidler og maling, kan eksplodere 
eller antændes. Forebyggelse af brand- og eksplosionsrisiko:
• Anvend kun udstyret på et sted med god udluftning.
• Fjern alle antændelseskilder, f.eks. vågeblus, cigaretter og bærbare elektriske lamper, og undgå faren 

ved statiske buedannelser fra plastforhæng.
• Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler, klude og 

benzin.
• Sæt ikke stik i stikkontakter, tag ikke stik ud, og tænd og sluk ikke for strøm eller lys, når der er 

brændbare dampe til stede.
• Sørg for, at alt udstyr i arbejdsområdet er jordforbundet. Se vejledning under Jordforbindelse.
• Anvend kun jordforbundne slanger.
• Hold pistolen godt fast mod siden af en jordforbundet metalspand, når pistolens aftrækker aktiveres. 

Undlad at bruge foring til spand, medmindre den er antistatisk eller ledende.
• Stands omgående betjening, hvis der forekommer statisk elektricitet, eller du mærker et stød. 

Anvend ikke udstyret, før du har lokaliseret og afhjulpet problemet.
• Sørg for, at der er et velfungerende brandslukningsapparat på arbejdsområdet.
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FARE VED UHENSIGTSMÆSSIG ANVENDELSE AF UDSTYR 
Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade.
• Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol.
• Overskrid aldrig det maksimale arbejdstryk eller den maksimalt tilladte temperatur for den svageste 

komponent i systemet. Se afsnittet Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne.
• Anvend væsker og opløsningsmidler, der er kemisk forenelige med dette udstyrs våddele. Se afsnittet 

Tekniske data i alle udstyrshåndbøgerne. Læs advarslerne fra producenterne af væske- og 
opløsningsmidler. Fuldstændige oplysninger om det pågældende materiale fås ved at bede 
producenten eller forhandleren om det relevante materialesikkerhedsdataark (MSDS).

• Undgå at forlade arbejdsområdet, når udstyret er forsynet med strøm eller under tryk.
• Sluk for hele udstyret, og følg Trykaflastningsproceduren, når udstyret ikke er i brug.
• Kontrollér udstyret dagligt. Reparer eller udskift nedslidte eller beskadigede dele øjeblikkeligt, og 

benyt kun originale dele fra fabrikanten.
• Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret. Ændringer eller modifikationer kan 

annullere agentens godkendelser og resultere i sikkerhedsfarer.
• Vær sikker på, at alt udstyr er klassificeret og godkendt til det miljø, du benytter det i.
• Anvend kun udstyret, til det formål det er beregnet til. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til 

Graco-forhandleren.
• Slanger og kabler skal altid føres i sikker afstand fra trafikerede områder, skarpe kanter, bevægelige 

dele og varme overflader.
• Slangerne må ikke knækkes eller bøjes for meget, og slangerne må ikke anvendes til at trække 

udstyret.
• Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet.
• Overhold alle gældende love og vedtægter.

FARE I FORBINDELSE MED TRYKSATTE ALUMINIUMSDELE
Brug af væsker, der er inkompatible med aluminium i tryksat udstyr, kan medføre en alvorlig kemisk 
reaktion og brud på udstyret. Hvis denne advarsel ikke følges, kan det medføre død, alvorlig personskade 
eller ejendomsskade.
• Der må ikke anvendes 1,1,1-trichloroethan, methylenchlorid, andre halogenerede 

kulbrinteopløsningsmidler eller -væsker, der indeholder sådanne opløsningsmidler.
• Mange andre væsker kan indeholde kemikalier, der kan reagere med aluminium. Kontakt din 

materialeleverandør for kompatibilitet.

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR
Brug passende beskyttelsesudstyr, når du opholder dig på arbejdsområdet for at undgå alvorlig 
personskade som f.eks. øjenskader, høreskader, indånding af farlige dampe samt forbrændinger. Sådant 
udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til:
• Øjenbeskyttelse og hørebeskyttelse.
• Gasmasker, beskyttelsesbeklædning og handsker som anbefalet af væske- og 

opløsningsmiddelsproducenten.

ADVARSEL
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Komponentoversigt

A

C

D
E

F

G

H

B

Ref. Beskrivelse
A Aftrækkersikring
B Sprøjtedyse
C Sikkerheds RAC-sikring
D Aftrækker
E Filter/filterhus
F Luftslangetilslutning
G Ventilator-luftjusteringsventil
H Væskeslangetilslutning
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Procedure for trykaflastning
Følg Tryklettelsesproceduren når som helst, du ser 
dette symbol.

1. Lås aftrækkeren. SLUK for strømmen, og indstil trykreguleringsk-
nappen til det lavest mulige tryk.

2. Lås aftrækkeren op. Hold pistolen mod siden af skyllespanden. 
Aktivér pistolen ind i spanden for at aflaste trykket.

Hvis du har mistanke om, at sprøjtedysen eller slangen er fuldstændig 
tilstoppet, eller at trykket ikke er fjernet helt efter at have fulgt 
ovenstående trin, skal du MEGET LANGSOMT løsne dyseholderens 
omløber eller slangeendekoblingen for at reducere trykket gradvist og 
derefter løsne den fuldstændigt. Derefter kan tilstopningen fjernes fra 
dysen eller slangen.

Aftrækkerlås på pistol

Lås altid aftrækkeren, når pistolen ikke er i brug, for at forhindre 
personskader, hvis enheden lukkes ned eller efterlades uden opsyn.

Opstilling

Sørg for, at sprøjten er slukket og stikket trukket ud af strømkilden, 
og at aftrækkerlåsen er låst. Se betjeningsvejledningen til sprøjten 
for spædnings- og sprøjteanvisninger.

Tilslut pistolen til sprøjten

1. Monter væskeslange på indløbsfitting 
(25) på pistol.

2. BEMÆRK: Første gang du forbereder pistolen 
til sprøjtning, skal du skære den gennemsigtige 
røde luftslange til den ønskede længde. Til 
luftforstærket sprøjtning monteres 
lufttilførselsslangen (a) på pistolens 
indløbsfitting (17).

3. Fastgør den anden ende af luft- og væskeforsyningsslangerne til 
sprøjten. Brug to skruenøgler til at tilspænde alle forbindelser 
forsvarligt (se sprøjteinstallationsanvisningerne i 
sprøjtebetjeningsvejledningen).

Installation af dyse (33) og holder (6) 
på pistolen

1. Hvis udstyret har været anvendt for nylig, skal trykket tages af.
2. Indsæt sædehuset (35) 

i holderen (6).
3. Indsæt SwitchTip-dysen (33).
4. Indsæt pakningen (33b) 

over sædet (35a), og indsæt 
i sædehuset (25). Anvend 
sort pakning til vandbaserede 
materialer og orange 
til opløsningsmidler og 
oliebaserede materialer.

5. Montér holderen (6) på 
pistolenden. Tilspænd 
med fingrene. 

Hvis du bemærker, at der lækker 
væske ud af pistolens forende, skal sædet (33a) udskiftes, og/eller 
holdemøtrikken skal tilspændes igen.

Betjening
Bemærk: Følgende anvisninger gælder pistoler, som anvendes 
sammen med Gracos FinishPro-sprøjter. Se betjeningsvejledningen til 
sprøjten. Hvis du bruger en anden sprøjte, bedes du se 
betjeningsvejledningen til denne.

Hvis du bruger en FinishPro II 295 sprøjtemodel, findes luftregulering 
kun på pistolen. FinishPro II 395 og 595 modellerne er forsynet med 
en yderligere luftregulering på sprøjten. 

1. Lås aftrækkeren op (1a).
2. Sørg for, at den pileformede dyse (33) vender fremad 

(sprøjtning).
3. Hold pistolen lodret, 304 mm fra overfladen. Bevæg pistolen 

først, og tryk derefter på aftrækkeren (3) for at sprøjte et 
testmønster.

4. Hold altid en pistol i en ret vinkel ud fra overfladen. Lad ikke 
pistolen foretage en bue. Dette forårsager en ujævn 
væskebelægning. For at opnå en jævn finish skal du udføre 
glatte, jævne bevægelser på tværs af den genstand, der 
sprøjtes, med en overlapning på 50 %.

Dette udstyr er tryksat indtil trykket bliver manuelt udlignet. For at 
forhindre alvorlig personskade i forbindelse med væsker under tryk, 
såsom hudinjektion, sprøjtende væsker og bevægelige dele, bedes 
du følge tryklettelsesproceduren når du stopper sprøjtningen og 
inden rengøring, kontrol eller vedligeholdelse af udstyret.

Aftrækker låst Aftrækker ulåst

ti6581a ti6582a

(sprøjtning)(ingen sprøjtning)
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Rengøring efter tilstopning

1. Reducer trykket. Lås aftrækkeren (1a).
2. Drej spidsen (33) 180°. Lås aftrækkeren op (1a). Aktivér pistolen 

ned i en spand eller mod jorden for at fjerne tilstopningen.
3. Lås aftrækkeren (1a). Drej dysen (33) 180° tilbage til 

sprøjtepositionen.

Sprøjtning
Se betjeningsvejledningen til sprøjten. Følgende anvisninger gælder 

pistoler, som anvendes sammen med Gracos FinishPro-sprøjter.

Luftstøttet sprøjtning
1. Indstil sprøjtens funktionsvælgerknap på AIRLESS sprøjtning.
2. Åbn pistolens lufttryksregulator hele vejen. 
3. Spæd pumpen iht. spædningsanvisningerne i 

betjeningsvejledningen til sprøjten.
4. Indstil sprøjtens væsketrykkontrolgreb på den højeste indstilling.
5. Lås aftrækkeren op (1a). Mens du udløser pistolen, skal du skrue 

ned for sprøjtens væsketryk, indtil du bemærker, at der danner 
sig haler i et sprøjtemønster.

6. Stop udløsning af pistolen.
7. Indstil sprøjtevippekontakten til AA (luftstøttet) sprøjtning.
8. Tryk på aftrækkeren Mens du sprøjter, skal du øge pistolens 

lufttryk på regulatoren, indtil halerne forsvinder.
9. Anvend pistolluftregulatoren til at finregulere sprøjtemønstret.

Airless sprøjtning
1. Indstil sprøjtens funktionsvælgerknap på AIRLESS sprøjtning.
2. Spæd pumpen iht. spædningsanvisningerne i 

betjeningsvejledningen til sprøjten.
3. Start med sprøjtetrykket sat til laveste indstilling.
4. Sprøjt et sprøjtetestmønster. Øg trykket i sprøjten gradvist, indtil 

der sprøjtes et ensartet mønster uden svære kanter. Anvend en 
mindre dysestørrelse, hvis trykjusteringen i sig selv ikke fjerner 
svære kanter.

Bemærk: Hvis du får et uregelmæssigt 
sprøjtemønster, skal du rengøre lufthullerne 
med opløsningsmiddel og en blød børste eller 
tandstikker. Brug ikke metalværktøj til at 
rengøre lufthættehullerne, da de kan blive 
ridsede. Ridser kan forvanske 
sprøjtemønstret.

Vedligeholdelse

Før du udfører vedligeholdelse på pistolen, skal du læse alle advarsler 
på denne betjeningsvejlednings forside og lette trykket, side 5.

Daglig vedligeholdelse
Skyl pistolen igennem efter hvert arbejdsskift, og opbevar den et tørt 
sted.

Sænk ikke pistolen eller nogen af dens dele ned i vand eller 
rengøringsopløsningsmidler.
• Pistolen må ikke pege opad, når den rengøres.
• Pistolen må ikke aftørres med en klud gennemvædet 

i opløsningsmiddel; vrid overskydende opløsningsmiddel ud.
• Rester af opløsningsmidler i pistolens luftkanaler kan medføre 

en overfladefinish af dårlig kvalitet. Den rengøringsmetode, 
der anvendes, må ikke på nogen måde kunne medføre, at der 
kommer opløsningsmiddel i pistolens luftkanaler.

Gennemskylning og rengøring

• Gennemskyl pistolen, før der skiftes farve, før opbevaring og før 
reparation af pistolen.

• Gennemskyl ved det lavest mulige tryk. Kontroller, om der fore-
kommer udsivning fra kontakterne, og tilspænd dem efter behov.

• Gennemskylning skal foregå med en væske, der er forenelig med 
den væske, der er doseret, og udstyrets våddele.

1. Udlign tryk, side 5. Tag sprøjten ud af stikket.
2. Afmonter sprøjtedysen (33) og dyseholder (6).
3. Frakobl den sorte luftforsyningsslange fra pistolen.
4. Fjern sprøjtens hævertrørsæt fra malingen, og anbring det 

i skyllevæske. Se rengøringsanvisningerne i betjenings-
vejledningen til sprøjten 311905.

5. Sæt sprøjten i stikket. Indstil sprøjtens funktionsvælger til 
AIRLESS.

6. Øg trykket langsomt. Ret pistolen ned i en jordet metalbeholder. 
Træk pistolens aftrækker, og gennemskyl pistolen med 
opløsningsmiddel, indtil alle spor af maling er fjernet fra pistolens 
kanaler.

7. Drej sprøjtens funktionsvælger til OFF.
8. Se afsnittet Procedure for trykaflastning på side 5.
9. Kobl pistolens væsketilførselsslange fra pistolen.
10. Hvis det er nødvendigt at fjerne forstøveren (5) for at rense den, 

aktiveres pistolen, mens du fjerner forstøveren med 
pistolværktøjet (30).

11. Dyp den bløde ende af en blød børste i et foreneligt 
opløsningsmiddel. Børstehårene må aldrig vedvarende 
gennemblødes med opløsningsmiddel. Der må aldrig 
benyttes en stålbørste.

12. Vend pistolen nedad, og rengør forsiden af pistolen med 
opløsningsmiddel og en blød børste.

13. Rens dysen (33) og holderen (6) med en blød børste. 
Lufthættens huller skal rengøres med et blødt redskab som f.eks. 
en tandstikker for at undgå beskadigelse af kritiske overflader. 
Blæs luft gennem sprøjtedysen for at sikre, at åbningen er ren.

ti8792a
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14. Hvis forstøveren (5) blev afmonteret, skal pistolen aktiveres, 
mens du monterer forstøveren igen med pistolværktøjet (30). 
Tilspænd forstøveren forsvarligt for at sikre, at den slutter tæt. 
Tilspænd med et moment på 18-19 N•m. Ved korrekt tilspænding 
går flangen ud gennem bunden af pistolen.

15. Monter sprøjtedysen (33) og holderen (6) på pistolen, side 5.
16. Tør pistolens yderside af med en blød klud fugtet med 

opløsningsmiddel.

17. Når pistolen er renset, skal 
følgende dele smøres hver uge 
med smøremiddel 111265.
• Aftrækkerens drejestift (A)
• Begge sider af pistolen, hvor 

aftrækkeren er i kontakt med 
pistolen (B)

• Væskenålsaksel, bag 
aftrækker (C)

Rengøring og/eller udskiftning af filter (24)

1. Let trykket, side 5. Lås aftrækkeren (1a).
2. Skru væskeindtagsfittingen (25) af.
3. Fjern det indbyggede væskefilter (24).
4. Rengør filteret med en blød børste og et foreneligt 

opløsningsmiddel. Efterse filteret, og udskift det, hvis 
det er beskadiget.

5. Monter det indbyggede væskefilter (24) i bunden af 
væskerøret (16).

6. Skru den indbyggede væskefitting (25) ind i bunden af 
væskerøret. Tilspænd med et moment på 20-21 N•m.

Reparation

Sædereparation

Brug hårdmetalsædereparationssæt 249456. For at opnå de bedste 
resultater skal alle nye dele, der medfølger i sættet, anvendes.

1. Reducer trykket, side 5. Afmonter luft- og væskeslangerne fra 
pistolen.

2. Afmonter dyseholderen (6) og sprøjtedysen (33).
3. Aktivér pistolen for at trække nålehuset af sædet, mens 

forstøveren (5) skrues af pistolhuset (1) med pistolværktøjet (30).
4. Efterse O-ringene (5e, 5f og 6a) på plads. Afmonter forsigtigt 

O-ringene fra forstøverhuset (5a), og udskift dem om nødvendigt.
5. Afmonter sædemøtrikken (5d), sædet (5c) og sædepakningen 

(5b) med en 5/32” sekskantnøgle.
6. Efterse sædet (5c) og sædepakningen (5b), og udskift dem om 

nødvendigt.
7. Monter sædepakningen (5b) igen, sædet (5c) og sædemøtrikken 

(5d). Tilspænd med et moment på 5,0-5,6 N•m. Sørg for, at 
møtrikken ikke overspændes.

• Når du genmonterer hårdmetalsædet (5c), skal den koniske 
ende af sædet pege mod pistoldysen.

Nålereparation (2)

1. Reducer trykket, side 5. Afmonter forstøveren (5), se Sæde-
reparation, side 7.

2. Afmonter aftrækkerens 
drejestiftmøtrik (14), drejestift (13) 
og aftrækker (3) med 
pistolværktøjet (30) og 
spændnøglen (29).

3. Afmonter 
væskenålesamlingen 
(2) fra pistolens 
forside med et 
pakningsmonteringsv
ærktøj (29). Hvis 
nålen er bøjet eller 
beskadiget, eller hvis 
pakningen er slidt 
eller utæt, udskiftes 
hele nålesamlingen. Hvis det er nødvendigt at udskifte den, 
skal O-ringen (2a) afmonteres, da den kan sidde fast inde 
i pistolhuset.

Reparation af luftventil (8)

1. Løsn fjederhætten (11) fra pistolhusets bagstykke (1) med pis-
tolværktøjet (30). Afmonter de to fjedre (15 og 19), akslen (9) og 
sædet (10).

2. Skub luftventilsamlingen (8) ud af pistolens bagstykke. 
3. Efterse U-skålen (7) i pistolhuset (1). Hvis U-skålen er slidt eller 

lækker, skal den fjernes forsigtigt fra forsiden af pistolhuset med 
en tang.

B
C

A
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Udskiftning af væskerør (16)

1. Afmonter luftindtagsfittingen (17) 
med pistolværktøjet (30), og 
afmonter skruen (20) med en 
3/16” sekskantet nøgle.

2. Skru væskeindtagsfittingen (25) 
af. Afmonter og rens eller udskift 
det indbyggede væskefilter (24).

3. Skru væskeslangeforbindelsen 
(16a) af væskeindtaget. Fjern 
forsigtigt pakningen (22). 

Ombygningssæt med flad dyse (ekstraudstyr)

Med ombygningssættet med flad dyse kan flade AAM-dyser anvendes 
på denne pistol. Bestillingsnummer 288514.

Samling på ny
1. Sæt rørpakningen (22) i pistolen. Spænd væskeslange-

forbindelsen (16a) i pistolens væskeindtag med hånden. 
Tilspænd luftindtagsfittingen (17) og skruen (20) med fingrene. 
Tilspænd væskeslangeforbindelsen med et moment på 
17-18 N•m. Tilspænd luftindtagsfittingen med et moment på 
20-21 N•m. Tilspænd væskeslangebeslagskruen med et 
moment på 6-7 N•m.

2. Monter det indbyggede væskefilter (24) i bunden af væskerøret 
(16). Skru væskeindtagsfittingen (25) ind i bunden af røret. 
Tilspænd med et moment på 20-21 N•m. 

3. Anbring den nye U-skål (7) på pakningsmonteringsværktøjet (28) 
med U-skålens læber vendende mod værktøjet. Skub U-skålen 
ind i pistolens bagstykke, indtil du tydeligt føler, den går i indgreb.

4. Smør forenden af luftventilsamlingen (8). Skyd forsigtigt 
luftventilsamlingen ind i pistolens bagstykke, idet den passerer 
så langt så muligt gennem U-skålen (7). Undgå at beskadige 
U-skålen. 

5. Skub sædet (10) over på akslen (9). Sørg for, at den koniske 
ende af sædet vender mod den tykkeste ende af akslen. Isæt 
forsigtigt akslen (9) og sædet (10) i luftventilen (8).

6. Monter de 2 fjedre (15 og 19). Skru fjederhætten (11) ind i 
pistolhusets bagstykke. Tilspænd med et moment på 20-21 N•m.

7. Nålesamlingen, O-ringene og akslen smøres let på det sted, 
hvor pakningen glider. Sørg for, at O-ringen (2a) er på plads 
i pistolhuset (1).

8. Sæt væskenålesamlingen (2) ind i forsiden af pistolen. Brug 
spændenøglen (29) til at skrue væskenålesamlingen ind 
i pistolhuset (1), og tilspænd med et moment på 6-7 N•m.

9. Monter aftrækkeren (3), drejestiften (13) og møtrikken (14). 
Anvend et gevindtætningsmiddel af lav styrke, og sørg for, 
at væskenålesamlingens (2) messingstykke er bag ved 
aftrækkeren. Smør begge sider af drejestiften, hvor aftrækkeren 
er i kontakt med stiften, og smør knasten på hver side af pistolen, 
hvor aftrækkeren er i kontakt med pistolhuset. Tilspænd 
møtrikken med et moment på 2-3 N•m.

10. Aktivér pistolen for at trække nålekuglen tilbage, mens 
forstøversamlingen (5) skrues ind i pistolhuset (1) med 
pistolværktøjet (30). Tilspænd med et moment på 18-19 N•m. 
Ved korrekt tilspænding går flangen ud gennem bunden af 
pistolen.

11. Monter holderen (6) og sprøjtedysen (33), side 5.

Oversatte håndbøger

Oversatte manualer kan rekvireres fra en distributør eller ved at 
besøge www.graco.com.
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Smør let.

Læber vendende ud 
af pistolhuset.
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Dele (262929)

Fare- og advarselsmærkater, -skilte, og -kort til udskiftning 
fås uden beregning.
 Inkluderet i reparationssæt til nål/sæde 255160 (købes 
separat).
† medfølger i RAC-sikringssæt 288839

*Delene medfølger i pakningsreparationssæt 249422, (købes 
separat)

‡ Hvis du vil fjerne filteret, kan du bestille 162863, der kan 
bruges som pakning i stedet for.
**medfølger i 246453 RAC X pakningssæt (standard)
**medfølger i 248936 RAC X pakningssæt (opløsningsmiddel)

Ref. Del Beskrivelse Antal
1 HUS, pistol, samling 1
1a 249423 SIKKERHED, aftrækker 1
2 NÅL, samling; 3/32 hårdmetalkugle; 

indeholder artikel 2a
1

2a* 110004 PAKNING, O-ring, PTFE 1
3 249585 SÆT, aftrækker, reparation, indeholder 

13 og 14
1

4 15G713 MØTRIK, luftprop- 1
5 249877 DIFFUSER, samlings-, RAC 1
5a DIFFUSER, hus 1
5b PAKNING, sæde-, nylon 1
5c SÆDE, hårdmetal- 1
5d MØTRIK, sæde 1
5e* 111457 PAKNING, O-ring, sæde, PTFE 1
5f* 109450 PAKNING, O-ring, PTFE 1
6 288839 SIKRING, RAC 1
6a* 109213 PAKNING, O-ring, PTFE 1
7* 188493 PAKNING, U-skål, pistol; UHMWPE 1
8* VENTIL, lufts-, samling 1
9 16A529 AKSEL, væskefjeder- 1
11 15F195 HÆTTE, fjeder- 1
13 15F739 STIFT, dreje 1
14 15F740 STIFT, dreje-, møtrik 1
15 114069 FJEDER, kompressions- 1
16 249136 RØR, samlings- 1
17 24U606 VENTIL, samling, luftindtag 1
19 115141 FJEDER, kompressions- 1
20 16X404 FITTING, rillet 1
22* 115133 PAKNING, rør-, acetal 1
24 224453 FILTER 1
24a‡ 162863 PAKNING, ikke-metallisk 

(sælges separat)

25 15F186 FITTING, væskeindløbs- 1
28* VÆRKTØJ, installations-, pakning 1
29 117642 VÆRKTØJ, spændnøgle 1
30 15F446 VÆRKTØJ, pistol 1
31 222385 KORT, advarsels- (ikke vist) 1
32 172479 SKILT, advarsels- (ikke vist) 1
33 FFT210 SPRØJTEDYSE 1
33a** SÆDE, pakning 1
33b** FORSEGLING 1
35† 15J770 HUS, cylinder- 1
75 156454 O-RING 1

Ref. Del Beskrivelse Antal
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Dele (262932)

Fare- og advarselsmærkater, -skilte, og -kort til udskiftning 
fås uden beregning.

 Inkluderet i reparationssæt til nål/sæde 255160 (købes 
separat).

* Delene er indeholdt i pakningsreparationssæt 249422, 
(købes separat)
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Ref. Del Beskrivelse Antal
1 HUS, pistol- 1
2 NÅL, samling; 3/32 hårdmetalkugle 1
2a 110004 O-RING 1
3 249585 AFTRÆKKER (indeholder 13, 14) 1
4 249135 VENTIL, ventilatorstyringssamling 1
5 288192 DIFFUSER, samling, højtryk 1
5a DIFFUSER, hus 1
5b NYLON, pakning 1
5c HÅRDMETAL, sæde 1
5d MØTRIK, sæde 1
5e* 111457 O-RING, PTFE 1
5f* 109450 O-RING, PTFE 1
5g* 111116 O-RING 1
6 249256 Sikkerheds Sikring 1
6a 249180 LUFTHÆTTE, samling 1
6b 109213 PAKNING, O-ring 1
6c 15G320 PAKNING, PTFE, 1,2 OD 1
7 188493 PAKNING, U-rings-; pistol 1
8* VENTIL, lufts-, samling 1
9 16A529 AKSEL, væskefjeder- 1
11 15F195 HÆTTE, fjeder- 1
13 15F739 STIFT, dreje 1
14 15F740 STIFT, dreje-, møtrik 1
15 114069 FJEDER, kompressions- 1
16 249136 RØR, samlings- 1
17 24U606 VENTIL, samling, luftindtag 1
18 115133 PAKNING, rør 1

19 115141 FJEDER, kompressions- 1
20 16X404 FITTING, rillet 1
22 AAM309 DYSE, G15, G40 1
28 192282 VÆRKTØJ, installation, pakning 1
29 117642 VÆRKTØJ, spændnøgle 1
30 15F446 VÆRKTØJ, pistol 1
31 222385 SKILT, advarsels- (ikke vist) 1
32 172479 SKILT, advarsels- (ikke vist) 1
37 224453 FILTER, dyse 1
38 15F186 FITTING, slange 1
50 017480 KLISTERMÆRKE, gevindspærre 1
70 15F185 PAKNING, væske 1
71 249423 STOP, aftrækker, formstøbt 1
72 STIFT, styrestift 2
73 117517 O-RING 1
74 15U104 SKILT, vigtig stramningsdyse (ikke 

vist)
1

75 156454 PAKNING, O-ring 1

Ref. Del Beskrivelse Antal
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Tekniske data

*Alle målinger er foretaget med blæserventilen lukket (fuld blæserstørrelse) ved 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) og 100 psi 
(0,7 kPa, 7 bar) og ved forventet operatørplacering. Lydeffekt i henhold til ISO 9614-2.

G40 Luftstøttet sprøjtepistol 
US Metric

Maksimalt arbejdstryk (væske) 4 000 psi 28 MPa, 280 bar

Maksimalt arbejdstryk (luft) 100 psi 0,7 MPa, 7 bar

Maksimal arbejdstemperatur (væske) 110°F 43°C

Væskeindtag 1/4–18 npsm-gevind

Luftindtag 1/4-18 npsm -gevind

Pistolvægt 16 oz 450 gram

Lydtryk*: 20 psi (140 kPa, 1.4 bar) 66,9 dB(A)

Lydtryk*: 100 psi (0.7 kPa, 7 bar) 80,0 dB(A)

Lydeffekt*: 20 psi (140 kPa, 1.4 bar) 76,8 dB(A)

Lydeffekt*: 100 psi (0.7 kPa, 7 bar) 89,9 dB(A)

Våddele Rustfrit stål, hårdmetal, polyethylen med ultrahøj 
molekylvægt, acetal, PTFE, nylon, fluorelastomer
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Graco Standardgaranti
Graco garanterer, at alt det udstyr, der henvises til i nærværende dokument, som er fremstillet af Graco, og som bærer Gracos navn, er fri for 
materiale- eller fabrikationsfejl på den dato, hvor det sælges af den autoriserede Graco-forhandler til den oprindelige køber med anvendelse for 
øje. Med undtagelse af eventuelle særlige, udvidede eller begrænsede garantier, der er udstedt af Graco, påtager Graco sig i en periode på tolv 
måneder fra købsdatoen at reparere eller udskifte enhver del af udstyret, som Graco finder at være fejlbehæftet. Denne garanti gælder kun, når 
udstyret installeres, betjenes og vedligeholdes i henhold til de af Graco anbefalede skriftlige anvisninger.

Denne garanti dækker ikke, og Graco påtager sig intet ansvar for almindelig slitage eller eventuelle funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der 
skyldes ukorrekt installation, anvendelse til forkerte formål, slid, korrosion, utilstrækkelig eller forkert vedligeholdelse, forsømmelighed, uheld, 
ukorrekte teknisk indgreb eller udskiftning med komponentdele, der ikke er fremstillet af Graco. Graco påtager sig endvidere intet ansvar for 
funktionsfejl, beskadigelse eller slitage, der måtte skyldes, at det af Graco leverede udstyr ikke er foreneligt med konstruktioner, tilbehør, udstyr 
eller materialer, der ikke er leveret af Graco, eller som måtte skyldes ukorrekt konstruktion, fremstilling, installation, betjening eller vedligeholdelse 
af systemer, tilbehør, udstyr og materialer, der ikke er leveret af Graco.

Denne garanti er betinget af, at det udstyr, der hævdes at være fejlbehæftet, indsendes frankeret til en autoriseret Graco-distributør til 
undersøgelse af den påståede fejl. Hvis den påståede fejl kan accepteres, foretager Graco reparation eller udskiftning af alle defekte dele uden 
beregning. Udstyret vil derefter blive sendt franko til den oprindelige køber. Såfremt en undersøgelse af udstyret ikke måtte afsløre nogen 
materiale- eller fabrikationsfejl, vil reparationen blive udført mod et rimeligt gebyr, der kan omfatte udgifter til dele, arbejdsløn og forsendelse.

DENNE GARANTI ER DEN ENESTE, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG 
ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTI OM SALGBARHED ELLER GARANTI OM EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL.

Gracos eneste forpligtelse og købers eneste afhjælpningsret i tilfælde af garantibrud skal være som ovenfor beskrevet. Køberen accepterer, at 
denne ikke har nogen anden afhjælpningsret (herunder, men ikke begrænset til, dermed forbunden eller deraf følgende erstatning for driftstab, 
mistet omsætning, personskade eller tingsskade eller noget andet deraf afledt eller følgende tab). Ethvert søgsmål for garantibrud skal anlægges 
inden to (2) år fra købsdatoen.

GRACO GIVER INGEN GARANTI OG FRASIGER SIG ENHVER STILTIENDE GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UDSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER, DER SÆLGES AF, MEN IKKE 
ER FREMSTILLET AF GRACO. Sådanne genstande, der sælges, men ikke er fremstillet af Graco (som f.eks. elektriske motorer, kontakter, 
slanger, etc.), er omfattet af sådanne eventuelle garantier, som ydes af producenterne af disse. Graco vil i rimelig omfang bistå køberen i 
forbindelse med krav, der rejses som følge af brud på sådanne garantiforpligtelser.

Graco påtager sig under ingen omstændigheder erstatningsansvar for indirekte, afledte, særlige eller sekundære skader som følge af Graco's 
levering af udstyr i forbindelse hermed eller som følge leverance, ydelse eller anvendelse af produkter eller andre varer, der sælges i forbindelse 
hermed, uanset om sådanne skader skyldes kontraktbrud, garantibrud, forsømmelighed fra Graco's side eller andre forhold.

Oplysninger om Graco
For at få de seneste nyheder om Gracos produkter, bedes du venligst besøge www.graco.com.

For patentoplysninger, se www.graco.com/patents. 

FOR AT AFGIVE EN ORDRE, kontakt din Graco-forhandler, eller ring +1 800 690 2894 for at få oplyst nærmeste 
forhandler.

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