
Til malingsprodukter brukt på bygninger. Kun til profesjonelt bruk.

Modell: 262929, 262932

Maksimalt arbeidstrykk: 4000 psi (280 bar, 28 MPa)
Maksimal arbeidstrykk for luft: 100 psi (7 bar, 0,7 MPa)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON. Instruksjoner 
for trykkavlastning, oppfylling av pumpe og sprøyting står 
håndboken som tilhører sprøyten. Ta vare på disse 
instruksjonene.

Instruksjoner/Deler

G40 air-assist sprøytepistol 333206C
NO

ti22689ati22688a
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Advarsler
Følgende advarsler gjelder montering, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Utropstegnet 
gjør deg oppmerksom på en generell advarsel og faresymbolene viser til prosedyre-spesifikke risikoer. Når disse 
symbolene vises i instruksjonene eller på advarselsskilt, se tilbake på disse advarslene. Produktspesifikke 
faresymboler og advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i disse instruksjonene hvor det er aktuelt.

ADVARSEL
HUDINJEKSJONSFARE
Væsker under høyt trykk fra pistol, slangelekkasjer eller ødelagte komponenter vil trenge gjennom huden. 
Dette kan se ut som et vanlig sår, men det er en meget alvorlig skade som kan resultere i amputasjon. 
Søk kirurgisk behandling øyeblikkelig.
• Sprøyt aldri uten at dysesikring og avtrekkersikring er montert.
• Aktiver alltid avtrekkersikringen når du ikke sprøyter.
• La aldri pistolen peke mot andre mennesker eller mot noen del av kroppen.
• Legg aldri hånden over sprøytedysen.
• Forsøk aldri å stoppe eller forhindre lekkasjer med hånden, kroppen, hansker eller filler.
• Følg Trykkavlastningsprosedyren når du stanser sprøytingen og før du rengjør, sjekker 

eller utfører service på utstyret.
• Stram alle væskekoblinger før du bruker utstyret.
• Kontroller slanger og koblinger hver dag. Erstatt slitte eller skadde deler umiddelbart.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE
Brannfarlige gasser i arbeidsområdet, slik som gasser fra løsemidler og maling, kan antennes eller 
eksplodere. For å unngå brann og eksplosjon:
• Utstyret må kun brukes på steder med god ventilasjon.
• Alt som kan antenne må fjernes, slik som pilotflammer, sigaretter, bærbare elektriske lamper 

og plastduker (kan danne elektrostatisk elektrisitet).
• Arbeidsområdet må holdes fritt for malingsrester, løsemidler, filler og bensin.
• Elektriske ledninger må ikke settes plugges i/tas ut av kontakten og lys eller strøm må ikke slås 

av eller på når det er brannfarlige gasser til stede.
• Alt utstyr i arbeidsområdet må jordes. Se Jordingsinstruksjoner.
• Bruk bare slanger som er jordet.
• Hold pistolen godt mot siden av et jordet spann mens avtrekkeren trekkes inn og væsken sprøytes 

ned i spannet. Ikke bruk foringer i spann med mindre de er antistatiske eller ledende.
• Hvis det forekommer statiske gnister eller du føler et støt, stopp driften øyeblikkelig. Bruk ikke 

utstyret før du har identifisert og rettet på problemet.
• Sørg for å ha en brannslukker som fungerer i arbeidsområdet.
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FARE VED FEILBRUK AV UTSTYR
Feil bruk av utstyret kan forårsake dødsfall eller alvorlige skader.
• Ikke bruk enheten hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler.
• Overskrid ikke maksimalt arbeidstrykk eller temperaturgrensen som gjelder for den svakeste delen 

i systemet. Se Tekniske data i alle håndbøkene for utstyret.
• Bruk væsker og løsemidler som er kjemisk forenlige med utstyrets våtdeler. Se Tekniske data i alle 

håndbøkene for utstyret. Les advarslene fra væske- og løsemiddelsprodusentene. For fullstendig 
informasjon om materialene du bruker, be om HMS-datablad fra distributør eller forhandler.

• Forlat ikke arbeidsområdet når utstyret er aktivert eller under trykk.
• Slå av alt utstyr og følg Trykkavlastningsprosedyren i denne håndboken når utstyret ikke er i bruk.
• Kontroller utstyret hver dag. Reparer eller skift ut slitte eller ødelagte deler øyeblikkelig, og bruk bare 

originale reservedeler fra produsenten.
• Utstyret må ikke endres eller modifiseres. Endringer eller modifiseringer kan ugyldiggjøre 

godkjenninger og skape sikkerhetsrisikoer.
• Kontroller at alt utstyr er klassifisert og godkjent for de omgivelsene du bruker det i.
• Dette utstyret må kun brukes til sitt tiltenkte formål. Ta kontakt med distributøren for å få informasjon.
• Slanger og kabler må plasseres slik at de ikke ligger i trafikkerte områder, på skarpe kanter, 

bevegelige deler og varme overflater.
• Ikke lag sterk bøy eller knekk på slangen eller bruk slangen til å dra utstyret.
• Barn og dyr må holdes unna arbeidsområdet.
• Følg alle offentlige sikkerhetsforskrifter.

FARE VED ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK
Bruk av væsker som er uforenlige med aluminium kan, i trykksatt utstyr, forårsake en alvorlig kjemisk 
reaksjon og føre til at utstyret sprekker. Unnlatelse i å følge denne advarselen kan forårsake dødsfall, 
alvorlige personskader eller materielle skader.
• Ikke bruk 1,1,1-triklor-etan, metylenklorid, andre halogenerte hydrokarbonløsemidler eller væsker 

som inneholder slike løsemidler.
• Mange andre væsker kan inneholde kjemikalier som kan reagere med aluminium. Ta kontakt med 

din materialleverandør for informasjon om kompatibilitet.

PERSONLIG VERNEUTSTYR
Bruk egnet verneutstyr når du oppholder deg i arbeidsområdet, for å beskytte deg mot alvorlige skader, 
slik som øyenskader, hørselsskader, innånding av giftig damp eller brannskader. Dette utstyret inkluderer, 
men er ikke begrenset til:
• Vernebriller og hørselsvern.
• Respiratorer, verneutstyr og hansker som anbefales av produsenten av væsker og løsemidler.

ADVARSEL
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Identifikasjon av komponenter

A

C

D
E

F

G

H

B

Ref. Beskrivelse
A Avtrekkersikring
B Sprøytedyse
C RAC sikkerhetsvern
D Avtrekker
E Filter/filterhus
F Luftslangetilkobling
G Luftjuseringsventil
H Væskeslangetilkobling
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Trykkavlastningsprosedyre
Følg trykkavlastningsprosedyren hver gang du ser dette 
symbolet.

1. Sett på avtrekkersikringen. Slå AV strømtilførselen og still trykk-
reguleringen på laveste trykkinnstilling.

2. Ta av avtrekkersikringen. Hold pistolen mot siden av et jordet 
metallspann. Rett pistolen ned i spannet og trekk inn avtrekkeren 
for å avlaste trykket.

Hvis du har mistanke om at dysen eller slangen er tett, eller at trykket 
ikke er helt avlastet etter trinnene ovenfor, skal du først løsne 
dyseholderens mutter eller slangens endekobling MEGET 
LANGSOMT for å slippe trykket ut gradvis. Løsne deretter helt. 
Rens slangen eller dysen.

Avtrekkersikring

Sett alltid på avtrekkersikringen når sprøyten skal stanses eller når 
den står uten tilsyn for å unngå at noen skades mens sprøyten ikke 
er i bruk. 

Sammensetting

Sjekk at sprøyten er slått av, at kontakten er tatt ut av strømuttaket og 
at avtrekkersikringen sitter på. Instruksjoner for oppfylling og sprøyting 
står i håndboken som tilhører sprøyten.

Montering av pistolen på sprøyten
1. Fest væskeslangen til 

inntakskoblingen (25) på pistolen.

2. MERK: Første gangen du monterer pistolen for 
å sprøyte må du kutte den gjennomsiktige røde 
luftslangen til ønsket lengde. For luftassistert 
sprøyting, fest lufttilførselsslangen (a) til 
pistolens luftinntakskobling (17). 

3. Fest de andre endene av luft- og 
væsketilførselsslangene til sprøyten. Bruk to 
fastnøkler til å stramme alle tilkoblinger godt til 
(se sprøytens monteringsinstrukser i sprøytens bruksanvisning).

Montering av dyse (33) og dyseholder (6) 
på pistolen

1. Hvis utstyret har vært brukt nylig, avlastes trykket.
2. Sett setehuset (35) inn 

i dyseholderen (6).
3. Sett inn SwitchTip 

dysen (33).
4. Sett inn tetningen (33b) over 

setet (35a) og sett inn i 
setehuset (25). Bruk svart 
tetning til vannbaserte 
materialer og oransje til 
løsemiddel- og oljebaserte 
materialer.

5. Sett dyseholderen (6) på 
enden av pistolen. Trekk til 
for hånd.

Hvis du ser at det er væskelekkasje foran i pistolen, må setet (33a) 
skiftes ut og/eller dyseholderens mutter må strammes.

Bruk
Obs: Instruksjonene som følger gjelder for pistoler som brukes til 
Graco’s FinishPro sprøyter. Se sprøytens bruksanvisning. Hvis du 
bruker en annen sprøyte, se håndboken som tilhører den.

Ved bruk av sprøyte av modell FinishPro II 295, skjer luftregulering 
kun på pistolen. Sprøytemodeller FinishPro II 395 og 595 gir ekstra 
luftregulering på sprøyten.

1. Ta av avtrekkersikringen (1a).
2. Sjekk at den pilformede dysen (33) vender forover (sprøyting).
3. Hold pistolen loddrett og ca. 304 mm fra flaten. Sett pistolen 

i bevegelse før du trekker inn avtrekkeren (3) for å sprøyte et 
prøvebilde. 

4. Pistolen må alltid holdes i rett vinkel i forhold til flaten. Pistolen 
må aldri beveges i en bue da dette fører til ujevn dekning. Bruk 
regelmessige, myke strøk med 50% overlapping over 
gjenstanden som sprøytes for å oppnå en jevn finish.

Dette utstyret forblir under trykk til trykket avlastes manuelt. For 
å bidra til å forhindre alvorlig personskader fra væsker under 
trykk, som hudinjisering, sprutende væske og bevegelige deler 
må trykkavlastningsprosedyren følges når du slutter å spraye 
og før rengjøring, kontroll eller utførelse av service på utstyret.

ti6581a ti6582a

Avtrekkeren er låst
(ingen sprøyting)

Avtrekkeren er ulåst
(sprøyting)

25

ti9444a

a

17

33a

6

 33

35

33b

Flat dyse
 33

ti8249a
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Fjerning av en tilstopping

1. Avlast trykket. Sett på avtrekkersikringen (1a).
2. Kun flat dyse: Fjern og rens dysebeskytter og dyse.
3. Drei dysen (33) 180°. Ta av avtrekkersikringen (1a). Rett 

pistolen ned i spannet eller mot bakken og trekk inn 
avtrekkeren for å fjerne tilstoppingen.

4. Sett på avtrekkersikringen (1a). Drei dysen (33)180° 
tilbake til sprøyteposisjon.

Sprøyting
Se håndboken som tilhører sprøyten. Instruksjonene som 
følger gjelder for pistoler som brukes til Graco’s FinishPro 
sprøyter.

Air-assist sprøyting
1. Still sprøytens funksjonsbryter på AIRLESS sprøyting.
2. Åpne pistolens lufttrykkregulator helt.
3. Fyll pumpen i henhold til fyllinstruksene gitt i sprøytens 

bruksanvisning.
4. Still sprøytens væsketrykk på høyeste innstilling.
5. Ta av avtrekkersikringen (1a). Trekk inn avtrekkeren 

samtidig som du skrur ned væsketrykket helt til du ser at 
det dannes haler i sprøytebildet.

6. Slutt å trekke inn avtrekkeren.
7. Still sprøytens vippebryter på AA (Air Assist) sprøyting.
8. Trekk inn avtrekkeren. Øk pistolens lufttrykk mens du 

sprøyter, helt til halene forsvinner.
9. Bruk pistolens luftregulator til å finjustere sprøytebildet.

Høytrykkssprøyting (Airless)
1. Still sprøytens funksjonsbryter på AIRLESS sprøyting.
2. Fyll pumpen i henhold til fyllinstruksene gitt i sprøytens 

bruksanvisning.
3. Begynn med sprøytetrykket på laveste innstilling.
4. Sprøyt et prøvebilde. Øk sprøytetrykket gradvis til du får 

et regelmessig sprøytebilde uten tunge kanter. Bruk en 
dyse med mindre diameter hvis regulering av trykket 
alene ikke fører til at du blir kvitt de tykke kantene.

Obs: Hvis sprøytebildet er uregelmessig, 
renses lufthullene med løsemiddel og en 
myk børste eller en tannpirker. Bruk aldri 
metallverktøy til å rense hullene i luftlok-
ket da de kan ripes opp. Riper kan skade 
sprøytebildet.

Vedlikehold

Les alle advarsler i permen i denne håndboken og avlast 
trykket, side 4 før du utfører noe slags vedlikeholdsarbeid på 
pistolen.

Daglig vedlikehold
Skyll pistolen etter hver arbeidsøkt og legg den på et tørt sted.

Pistolen eller delene må ikke legges i vann eller rensemidler.
• La aldri pistolen peke oppover mens den rengjøres. 
• Pistolen må ikke tørkes av med en klut som er gjen-

nombløt med løsemiddel. Vri ut overflødig løsemiddel.
• Løsemiddel som blir liggende i pistolens luftkanaler kan 

forårsake at malingsresultatet blir dårlig. Bruk aldri reng-
jøringsmetoder som kan føre til at løsemidlet kommer inn i 
pistolens luftkanaler. 

Skylling og rengjøring

• Pistolen skal skylles før du skifter farge, før den legges vekk 
og før den repareres.

• Skyll med lavest mulig trykk. Sjekk om det er lekkasje fra 
koblingene, og trekk til ved behov.

• Skyll med en væske som er kjemisk forenlig med væsken 
som blir brukt og med de “våte” delene i utstyret.

1. Avlast trykket, side 4. Ta el-kabelen ut av strømuttaket.
2. Ta av dysen (33) og dyseholderen (6).
3. Ta den svarte lufttilførselsslangen av pistolen.
4. Ta sprøytens sugerør ut av malingen og legg det i 

skyllevæsken. Se instruksjonene for rengjøring i håndbok 
311905 som tilhører sprøyten.

5. Koble sprøyten til strømuttaket. Still sprøytens 
funksjonsbryter på AIRLESS.

6. Øk trykket langsomt. Rett pistolen ned i et jordet 
metallspann. Trekk inn avtrekkeren og skyll pistolen med 
løsemiddel helt til alle rester av sprøytevæske er fjernet 
fra kanalene.

7. Still funksjonsbryteren på OFF (av).
8. Avlast trykket, side 4.
9. Ta væsketilførselsslangen av pistolen.
10. Hvis forstøveren (5) må tas av for rengjøring, skal pistol-

avtrekkeren trekkes inn mens du fjerner forstøveren ved 
hjelp av pistolverktøyet (30).

11. Dypp den myke enden på en myk børste i et kjemisk 
forenlig løsemiddel. Børsten må ikke gjennombløtes 
med løsemiddel og du må ikke bruke stålbørste.

12. La pistolen peke nedover og gjør forsiden ren med den 
myke børsten og løsemidlet.

13. Børst dysen (33) og dyseholderen (6) med den myke 
børsten. Bruk en myk gjenstand, slik som f.eks. en 
tannpirker til rengjøring av hullene i luftlokket for å unngå 
at viktige områder skades. Blås luft gjennom dysen for å 
sikre at dyseåpningen er ren.

TI8792a
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14. Hvis forstøveren (5) ble tatt av, trekkes pistolavtrekkeren inn når 
den monteres tilbake med pistolverktøyet (30). Forstøveren må 
skrus godt til for at den skal være tett. Trekk den til med et 
moment på 155-165 in-lb (18-19 Nm). Flensen vil bunne på 
pistolen når tiltrekningen er korrekt.

15. Monter dysen (33) og dyseholderen (6) på pistolen, side 5.
16. Tørk av pistolen med en myk klut fuktet med løsemiddel.
17. Etter at pistolen er rengjort skal 

følgende deler smøres ukentlig 
med smøremiddel 111265.
• Avtrekkersvingbolten (A)
• Begge sider av pistolen der 
avtrekkeren kommer i kontakt 
med pistolen (B)

• Væskenålens skaft, bak 
avtrekkeren (C)

Rengjøring/skifte av filter (24)

1. Avlast trykket, side 4. Sett på avtrekkersikringen (1a).
2. Skru løs væskeinntakets kobling (25).
3. Fjern det rørmonterte væskefilteret (24).
4. Rengjør filteret med en myk børste og et kjemisk forenlig 

løsemiddel. Sjekk filteret og skift det ut hvis det er skadet.
5. Sett det rørmonterte væskefilteret (24) inn i bunnen av 

væskerøret (16).
6. Skru inn væskeinntakskoblingen (25) i bunnen av røret med 

et tiltrekningsmoment på 175-185 in-lb (20-21 N•m).

Reparasjon

Reparasjon av sete

Bruk reparasjonssettet for karbidseter - 249456. Bruk alle nye deler 
som følger med i settet for å oppnå best resultat.

1. Avlast trykket, side 4. Ta maleslangen og luftslangen av 
pistolen.

2. Ta av dyseholderen (6) og SwitchTip dysen (33).
3. Trekk inn pistolavtrekkeren for å trekke nålehuset av setet mens 

du skrur forstøveren (5) av pistolhuset (1) ved hjelp av 
pistolverktøyet (30).

4. Sjekk o-ringene (5e, 5f og 6a) når de er montert på plass. Fjern 
forsiktig o-ringene fra forstøverhuset (5a) og bytt dem ved behov.

5. Fjern setemutteren (5d), setet (5c) og setepakningen (5b) med 
en 5/32" sekskantnøkkel.

6. Sjekk setet (5c) og setepakningen (5b) og bytt ved behov.
7. Reinstaller setepakningen (5b), setet (5c) og setemutteren (5d). 

Tiltrekkingsmoment 45-50 in-lb (5,0-5,6 N•m). Pass på at ikke 
mutteren trekkes til for hardt.

• Når karbidsetet (5c) monteres, skal den skrå enden på setet 
vende mot pistoltuppen.

Reparasjon av nål (2)

1. Avlast trykket, side 4. Ta av forstøveren (5), se Reparasjon av 
sete, side 7.

2. Fjern mutteren på avtrekkerens 
hengselbolt (14), hengselbolten 
(13) og avtrekkeren (3) med 
pistolverktøy (30) og 
muttertrekker (29).

3. Fjern nålenheten (2) 
fronten på pistolen 
med muttertrekker-
verktøyet (29). Hvis 
nålen er bøyd eller 
ødelagt, eller hvis 
pakningen har 
slitasje eller lek-
kasje, byttes hele 
nålenheten. Hvis det 
er nødvendig å bytte, må du huske å fjerne o-ringen (2a) da 
den kan sitte fast inne i pistolhuset.

Reparasjon av luftventilen (8)

1. Skru av fjærdekslet (11) fra baksiden av pistolhuset (1) med 
pistolverktøyet (30). Fjern de to fjærene (15 og 19), akslingen (9) 
og setet (10).

2. Skyv luftventilenheten (8) ut av pistolens bakside.
3. Sjekk u-koppen (7) i pistolhuset (1). Hvis det er slitasje eller 

lekkasje i u-koppen, fjernes den forsiktig fra pistolhusets forside 
ved hjelp av en spiss gjenstand.

B
C

A
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Utskifting av væskerør (16)

1. Fjern luftinntakskoblingen (17) 
med pistolverktøyet (30) og fjern 
skruen (20) med en 3/16" sek-
skantnøkkel.

2. Skru løs væskeinntakskoblingen 
(25). Ta ut det rørmonterte 
væskefilteret (24) og gjør det rent 
eller skift det ut.

3. Skru væskerørets kobling (16a) 
av pistolens væskeinntak. Ta 
pakningen (22) forsiktig av.

Konverteringssett for flat dyse 
(ekstrautstyr)

Konverteringssettet for flat dyse gjør det mulig å bruke AAM flate 
dyser til denne pistolen. Bestill del nummer 288514.

Montering
1. Monter rørpakningen (22) i pistolen. Trekk til væskerørets kobling 

(16a) for hånd i pistolens væskeinntak. Trekk til for hånd luft-
inntakskoblingen (17) og skruen (20). Væskerørkoblingen 
trekkes til med et moment på 150-160 in-lb (17-18 N•m). 
Luftinntakskoblingen trekkes til med et moment på 175-185 in-lb 
(20-21 N•m). Væskerørbrakettens skrue trekkes til med et 
moment på 50-60 in-lb (6-7 N•m).

2. Sett det rørmonterte væskefilteret (24) i bunnen av væskerøret 
(16). Skru væskeinntakskoblingen (25) i bunnen av røret med 
et moment på 175-185 in-lb (20-21 N•m).

3. Sett den nye u-koppen (7) på tetningsmonteringsverktøyet (28) 
med leppene vendt mot verktøyet. Press u-koppen inn i baksiden 
av pistolen helt til du kjenner et tydelig knepp.

4. Smør forsiden av luftventilenheten (8). Skyv luftventilenheten 
forsiktig inn i pistolens bakside, gjennom u-koppen (7), så langt 
som mulig. Pass på at ikke u-koppen skades.

5. Skyv setet (10) på akslingen (9). Pass på at den skrå enden på 
setet vender mot den tykkere enden av akslingen. Sett akslingen 
(9) og setet (10) forsiktig inn i luftventilen (8).

6. Monter de to fjærene (15 og 19). Skru fjærdekselet (11) 
i baksiden av pistolkroppen. Trekkes til med et moment på 
175-185 in-lb (20-21 N•m).

7. Smør forsiktig nålenhetens o-ringer og akslingen i området der 
pakningen beveger seg. Sjekk at o-ringen (2a) sitter på plass 
i pistolhuset (1).

8. Sett nålenheten (2) inn i pistolens forside. Bruk muttertrekkeren 
(29) til å skru væskenålenheten inn i pistolhuset (1) og trekk til 
med et moment på 50-60 in-lb (6-7 N•m).

9. Monter avtrekkeren (3), hengselbolten (13) og mutteren (14). 
Bruk en gjengetetning med lav styrke og sjekk at messingdelen 
av nålenheten (2) befinner seg bak avtrekkeren. Smør begge 
sider av hengselbolten der avtrekkeren kommer i kontakt med 
bolten og smør skrueøyet på begge sider av pistolen der 
avtrekkeren kommer i kontakt med pistolhuset. Mutteren trekkes 
til med et moment på 20-30 in-lb (2-3 N•m).

10. Trekk inn pistolavtrekkeren for å trekke nålen tilbake mens du 
skrur forstøverenheten (5) inn i pistolhuset (1) ved hjelp av 
pistolverktøyet (30). Tiltrekkingsmoment 155-165 in-lb 
(18-19 N•m). Flensen vil bunne på pistolen når tiltrekningen 
er korrekt.

11. Sett på dyseholderen (6) og dysen (33), side 5.

Oversatte håndbøker

Oversatte håndbøker kan fås fra distributøren eller ved 
å gå til www.graco.com.
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75

20

17

ti22690a

ti6578a

7

28

38

Smøres lett.

Lepper skal peke ut 
av pistolhuset.

3

8 Spanish - 333183 Estonian - 333195

French - 333184 Latvian - 333196

Dutch - 333185 Lithuanian - 333197

German - 333186 Polish - 333198

Italian - 333187 Hungarian - 333199

Turkish - 333188 Czech - 333200

Greek - 333189 Slovakian - 333201

Croatian - 333190 Portuguese - 333202

Danish - 333191 Finnish - 333203

Chinese - 333192 Swedish - 333204

Japanese - 333193 Norwegian - 333206

Korean - 333194 Russian - 333207

29
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1

ti6575a
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Deler (262929)

 Erstatningskilt, merker og kort som angir "Fare" og 
"Advarsel" leveres gratis.

 Inkludert i reparasjonssett 255160 for nålen/setet (kjøpes 
separat)

† Inkludert i RAC-vernesett 288839

*Inkludert i reparassjonsett 249422 for tetning (kjøpes separat)

‡ Hvis du vil fjerne filteret, bestill 162863 for å bruke som 
tetning i stedet.

**Inkludert i 246453 RAC X Sett med én tetning (standard)

**Inkludert i 248936 RAC X Sett med én tetning (løsemiddel)

Ref. Del Beskrivelse Antall
1 KROPP, pistol, montering 1
1a 249423 SIKKERHET, avtrekker 1
2 NÅL, montering; 3/32 karbidball; 

inkluderer artikkel 2a
1

2a* 110004 PAKNING, o-ring; PTFE 1
3 249585 SETT, avtrekker, reparasjon, inkluderer 

13 og 14
1

4 15G713 MUTTER, luftplugg 1
5 249877 FORSTØVER, montering, RAC 1
5a FORSTØVER, hus 1
5b PAKNING, sete; nylon 1
5c SETE; karbid 1
5d MUTTER, sete 1
5e* 111457 PAKNING, o-ring, sete; PTFE 1
5f* 109450 PAKNING, o-ring; PTFE 1
6 288839 VERN, RAC 1
6a* 109213 PAKNING, o-ring, PTFE 1
7* 188493 PAKNING, u-kopp, pistol; UHMWPE 1
8* VENTIL, luft, montering 1
9 16A529 SKAFT, væskefjær 1
11 15F195 FJÆRKLEMME 1
13 15F739 LAGERAKSEL 1
14 15F740 LAGERAKSEL, mutter 1
15 114069 FJÆR, kompresjon 1
16 249136 RØR, montering 1
17 24U606 VENTIL, montering, luftinntak 1
19 115141 FJÆR, kompresjon 1

20 16X404 TILKOBLING, med mothake 1
22* 115133 PAKNING, rør, acetal 1
24 224453 FILTER 1
24a‡ 162863 PAKNING, ikke-metallisk (solgt separat)
25 15F186 TILKOBLING, væskeinntak 1
28* VERKTØY, installasjon; tetning 1
29 117642 VERKTØY, muttertrekker 1
30 15F446 VERKTØY, pistol 1
31 222385 KORT, advarsel (ikke vist) 1
32 172479 MERKE, advarsel (ikke vist) 1
33 FFT210 SPRØYTESPISS 1
33a** SETE, pakning 1
33b** TETNING 1
35† 15J770 HUS, sylinder 1
75 156454 O-RING 1

Ref. Del Beskrivelse Antall
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Deler (262932)

 Erstatningskilt, merker og kort som angir "Fare" og 
"Advarsel" leveres gratis.
 Inkludert i reparasjonssett 255160 for nålen/setet (kjøpes 
separat)
* Inkludert i reparasjonssett 249422 for tetning (kjøpes 
separat).
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22
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ti22692a
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Ref. Del Beskrivelse Antall
1 Hus, pistol 1
2 NÅL, montering, 3/32 karbidball 1
2a 110004 O-RING 1
3 249585 AVTREKKER (inkluderer 13, 14) 1
4 249135 VENTIL, vifte monteringskontroll 1
5 288192 FORSTØVER, montering, høytrykk 1
5a FORSTØVER, hus 1
5b NYLON, pakning 1
5c KARBID, sete 1
5d MUTTER, sete 1
5e* 111457 O-RING, PTFE 1
5f* 109450 O-RING, PTFE 1
5g* 111116 O-RING 1
6 249256 SIKKERHETSVERN 1
6a 249180 LUFTKAPPE, montering 1
6b 109213 PACKING, o-ring 1
6c 15G320 LÅSE-SKIVE, PTFE, 1,2 YD 1
7 188493 PAKNING, u-kopp, pistol 1
8* VENTIL, luft, montering 1
9 16A529 SKAFT, væskefjær 1
11 15F195 FJÆRKLEMME 1
13 15F739 LAGERAKSEL 1
14 15F740 LAGERAKSEL, mutter 1
15 114069 FJÆR, kompresjon 1
16 249136 RØR, montering 1
17 24U606 VENTIL, montering, luftinntak 1

18 115133 PAKNING, rør 1
19 115141 FJÆR, kompresjon 1
20 16X404 TILKOBLING, med mothake 1
22 AAM309 DYSE, G15, G40 1
28 192282 VERKTØY, installasjon, tetning 1
29 117642 VERKTØY, muttertrekker 1
30 15F446 VERKTØY, pistol 1
31 222385 MERKE, advarsel (ikke vist) 1
32 172479 MERKE, advarsel (ikke vist) 1
37 224453 FILTER, dyse 1
38 15F186 TILKOBLING, slange 1
50 017480 LIM, gjengesikring 1
70 15F185 FØR INN, væske 1
71 249423 STOPP, avtrekker, støpt 1
72 STIFT, spiralspenne 2
73 117517 O-RING 1
74 15U104 MERKE, viktig–stram til dyse (ikke vist) 1
75 156454 PAKNING, o-ring 1

Ref. Del Beskrivelse Antall
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Tekniske data

*Alle avlesinger er tatt med vifteventilen fullt lukket (full viftestørrelse), ved 1,4 bar (20 psi, 140 kPa) og 7 bar (100 psi, 
0,7 kPa), og antatt operatørstilling. Lydstyrken ble testet til ISO 9614-2.

G40 air-assist sprøytepistol
US Metric

Maksimalt arbeidstrykk for væske 4 000 psi 28 MPa, 280 bar

Maksimalt arbeidstrykk for luft 100 psi 0.7 MPa, 7 bar

Maksimal arbeidstemperatur for væske 110°F 43°C

Væskeinntak 1/4–18 npsm

Luftinntak 1/4-18 npsm 

Pistolens vekt 16 oz 450 gram

Lydtrykk*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) 66,9 dB(A)

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

Lydstyrke*: 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) 76,8 dB(A)

Lydstyrke*: 100 psi (0,7 kPa, 7 bar) 89,9 dB(A)

“Våte” deler Rustfritt stål, karbid, polyetylen med ultrahøy 
molekylvekt, acetal, PTFE, nylon, fluorlastomer
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Graco standardgaranti
Graco garanterer for alt utstyr som det henvises til i dette dokumentet som er produsert av Graco og bærer dets navn for å være fri for defekter på 
materiale og utførelse på den salgsdatoen den opprinnelige kjøperen kjøpte utstyret for bruk. Med unntak av noen spesiell, utvidet eller begrenset 
garanti gitt av Graco, vil Graco, for en tidsperiode på tolv måneder fra salgsdatoen, reparere eller erstatte eventuelle deler av utstyret som 
avgjøres av Graco å være defekt. Denne garantien gjelder kun når utstyret er installert, drevet og vedlikeholdt i samsvar med Gracos skriftlige 
anbefalinger.

Denne garantien dekker ikke, og Graco skal ikke holdes ansvarlig for generell slitasje, eller feil, skader eller slitasje som forårsakes av feilaktig 
installering, feil bruk, avsliting, korrosjon, utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold, uaktsomhet, ulykker, sabotasje, eller erstatning av komponenter 
som ikke lages av Graco. Graco skal heller ikke holdes ansvarlig for feil, skader eller slitasje som forårsakes av inkompatibilitet av Graco utstyr 
med strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco, eller feilaktig utforming, produksjon, installering, drift eller vedlikehold 
av strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco.

Denne garantien er under forutsetning av den forhåndsbetalte tilbakeleveransen av utstyret som hevdes å være defekt til en autorisert 
Graco-distributør for verifikasjon av hevdet defekt. Hvis den hevdede defekten er bekreftet, vil Graco reparere eller erstatte eventuelle defekte 
deler kostnadsfritt. Utstyret vil bli returnert til opprinnelig kjøper når transporten er forhåndsbetalt. Hvis inspeksjon av utstyret ikke avslører noen 
feil i materiale eller utførelse, vil reparasjonene gjøres på en rimelig kostnad, og slike kostnader kan omfatte kostnader til deler, arbeid og 
transport. 

DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV, OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, 
MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET ELLER GARANTI FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

Gracos eneste forpliktelse og kjøpers eneste kompensasjon for brudd på garantien skal være som angitt ovenfor. Kjøperen samtykker i at ingen 
andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgeskader for tapt fortjeneste, tapt omsetning, skade på person eller eiendom, eller 
andre følgeskader eller tilfeldige tap) skal være tilgjengelig. Enhver sak for brudd på garantien må fremsettes innen to (2) år etter salgsdatoen.

GRACO GIR INGEN GARANTI, OG FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET 
BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UTSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER SOLGT, MEN IKKE PRODUSERT 
AV GRACO. Disse varene som er solgt, men ikke produsert av Graco (for eksempel elektriske motorer, brytere, slanger osv.), er underlagt garantien, 
om noen, av varenes produsent. Graco vil gi kjøperen rimelig assistanse med å gjøre ethvert krav for brudd på disse garantiene.

I ingen tilfeller skal Graco være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som skyldes Gracos leveranse av utstyr, herunder eller 
utstyret, ytelsen eller bruk av produkter eller andre varer som selges under dette, enten som følge av kontraktsbrudd, brudd på garanti, 
uaktsomhet av Graco, eller på annen måte.

Informasjon om Graco
Gå til www.graco.com for den nyeste informasjonen om Gracos produkter. 

For informasjon om patenter, se www.graco.com/patents. 

BESTILL EN ORDRE, kontakt din Graco distributør eller ring 1-800-690-2894 for å finne en distributør i nærheten av deg. 

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