Betjening

GrindLazer™

3A0107F

DA

- Konstrueret til at slibe flade, vandrette beton- eller asfaltflader - Til fjernelse af materialer fra beton- og asfaltflader - Kun til professionelt udendørsbrug Model 571002 - fremadgående
GrindLazer 270 (270 cc/9 hp)
Model 571003 - fremadgående
GrindLazer 390 (390 cc/13 hp)
Model 571004 - Bagudgående opad (skal bruges med LineDriver™)
GrindLazer 480 (480 cc/16 hp)
Model 571260 - Bagudgående opad (skal bruges med LineDriver™)
GrindLazer 630 (627 cc/21 hp)
VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Læs alle advarsler og vejledninger i denne
brugerhåndbog. Gem disse forskrifter.

ti14763a

ti14752a

ti25371a

Relaterede håndbøger:
Reparation - 3A0102
Dele - 3A0103

GrindLazer 270 og 390

GrindLazer 630

(Tromler, skærere og LineDriver™ sælges separat)

Advarsler

Advarsler
Følgende advarsler gælder installation, brug, montering af jordforbindelse, vedligeholdelse og reparation af dette
udstyr. Udråbstegnet varskor dig om en generel advarsel, og faresymbolet henviser til procedurespecifik risiko.
Henvis tilbage til disse advarsler. Yderligere produktspecifikke advarsler findes løbende igennem hele håndbogen,
hvor det er påkrævet.

ADVARSEL
FARE FOR STØV OG AFFALD
Anvendelse af dette udstyr til at slibe beton og andre brolægningsmaterialer kan medføre, at potentielt
skadeligt støv og kemikalier frigives fra materialerne.
• Må kun anvendes af avancerede brugere, som kender til gældende sikkerheds- og industrielle
hygiejnebestemmelser.
• Anvend kun udstyret i et velventileret område.
• Bær en behørigt pasformstestet og regeringsgodkendt respirator, der er egnet til støvede forhold.
FARE VED FORKERT ANVENDELSE AF UDSTYR
Forkert anvendelse kan forårsage død eller alvorlig personskade.
• Betjen aldrig enheden, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol.
• Undgå at forlade arbejdsområdet, når udstyret er forsynet med strøm. Sluk for alt udstyr, når ikke
det er i brug.
• Kontrollér udstyret dagligt. Reparer eller udskift nedslidte eller beskadiget dele øjeblikkeligt,
og benyt kun originale dele fra fabrikanten.
• Foretag aldrig ændringer eller modifikationer på udstyret.
• Anvend kun udstyret til dets påtænkte formål. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse
til Graco-forhandleren.
• Der må ikke opholde sig børn eller dyr i arbejdsområdet.
• Overhold alle relevante gældende love og bestemmelser.
• Overhold en sikker betjeningsafstand til andre personer i arbejdsområdet.
• Undgå rør, søjler, åbninger eller andre genstande, der stikker frem fra arbejdsfladen.
FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGT KØRETØJ
Uforsigtig og uforsvarlig adfærd medfører ulykker. Fald fra køretøjet, sammenstød med personer,
genstande eller andre køretøjer kan medføre alvorlig personskade eller død.
• Træd ikke op på frem/bak-pedalerne.
• Drej langsomt. Foretag ikke sving på mere end 45°.
• Traktionen kan forsvinde ved kørsel ned ad bakke. Må ikke anvendes på hældninger, der overstiger 15°.
• Passagerer må ikke medtages.
• Må ikke anvendes til trækning.
• Må kun anvendes med afstribningsaggregater.
• Sørg for passende trafikregulering på alle trafikerede steder. Se håndbogen for ensartede
færdselsstyringsanordninger, det amerikanske transportministerium,
forbundsmotorvejsadministrationen eller de lokale myndigheder.
FARE I FORBINDELSE MED BEVÆGELIGE DELE
Fingre og andre kropsdele kan komme i klemme eller blive skåret af af de bevægelige dele.
• Hold sikker afstand til alle bevægelige dele.
• Anvend ikke udstyret med afskærmninger eller dæksler afmonteret.
• Frakobl strømforsyningen inden kontrol, flytning eller eftersyn af udstyr.
FARE FOR FORBRÆNDINGER
Udstyrsflader, der er opvarmet, kan blive meget varme under brug. Undgå forbrændinger – rør ikke ved
varmt udstyr. Vent indtil udstyret er kølet helt af.
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Advarsler

ADVARSEL
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.
• Fyld aldrig brændstof på tanken, når motoren kører eller er varm; sluk motoren, og lad den køle af.
Brændstof er brændbart og kan eksplodere eller antænde, hvis det spildes på en varm overflade.
• Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt, samt at der ikke forefindes f.eks. opløsningsmidler,
klude og benzin.
• Sørg for, at der er et brandslukningsapparat på arbejdsområdet.
KULILTEFARE
Udstødningen indeholder giftig kulilte, som er farveløs og lugtfri. Inhalering af kulilte kan forårsage død.
Betjen ikke køretøjet i et lukket rum.
PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR
For at beskytte dig selv mod alvorlig skade, såsom øjenskader, inhalering af støv eller kemikalier,
forbrændinger og høretab, er det nødvendigt at du bruger beskyttelsesudstyr, når du betjener,
reparerer eller er i nærheden af udstyret. Sådant udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til:
• Beskyttelsesbriller
• Beskyttelsessko
• Handsker
• Høreværn
• Behørigt pasformtestet og regeringsgodkendt respirator, der er egnet til støvede forhold

3A0107F
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Komponentoversigt

Komponentoversigt
270- og 390-modeller

N
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B
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D
C

G

B
A

ti14753a

480/630-modeller
K

M

Komponent

H

Beskrivelse

A

Motorgashåndtag

Justerer motorens hastighed.

B

Motorens stopknap

Giver motoren strøm

C

Nødafbryder

Klemmer fast om operatøren og slukker for motoren, hvis ledningen frakobles
under brug.

D

Indstillingsknap til justering
af tromlen

Indstiller tromleskærets dybde.

E

Tromlens aktiveringshåndtag Når håndtaget aktiveres, kan grebene skubbes ned for at hæve skæretromlen
fra overfladen og fastlåses i UP-positionen. Når tromlen er fastlåst
i UP-positionen, kan GrindLazer flyttes omkring, uden at tromlen rører
ved overfladen.

F

Håndtag til forhjulslås

Forhjulet fastlåses som regel for at lede GrindLazer i en lige linje.
Når håndtaget aktiveres, bliver forhjulet ulåst og kan dreje frit.

G

Parkeringsbremse til baghjul Forhindrer baghjulet i at bevæge sig.

H

Tromlens adgangspanel

Aftagelig plade, der tillader adgang, så skæretromlen kan udskiftes.

K

Hjul til dybdekontrol

Nivellerer tromleskæret.

M

Støvsugerport

Port til montering af støvsuger for at reducere støv og affald under drift.

N

Løftepunkter

Forstærkede punkter, der bruges til løftning af GrindLazer under transport
eller reparation.
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Betjening

Betjening
GrindLazer er konstrueret til at afrette flade, vandrette
beton- eller asfaltplader.
GrindLazer 270 (270 cc) og GrindLazer 390 (390 cc)
-modellerne er konstrueret til at blive betjent af en enkelt
operatør, som sidder bag på enheden, eller sammen
med LineDriver. GrindLazer 480 (480 cc) og
GrindLazer 630 (627 cc) kan KUN betjenes med
LineDriver.
Overhold en sikker betjeningsafstand til andre personer
i arbejdsområdet. Undgå rør, søjler, åbninger eller andre
genstande, der stikker frem fra arbejdsfladen.

3A0107F

Opstart

Inden motoren startes, skal følgende foretages:
•

Læs og forstå motorhåndbogen

•

Sørg for, at alle afskærmninger er på plads
og fastgjorte

•

Sørg for, at alle mekaniske lukkemekanismer
er fastgjorte

•

Kontrollér for beskadigelse af motoren eller andre
udvendige overflader

•

Anvend de korrekte skærere til hvert job. Sørg for,
at tromlen er afbalanceret, og der anvendes det
korrekte antal, størrelser og typer skærerhjul.
Sørg for, at tromleakslen er fastlåst og fastgjort.

•

Kontrollér arbejdsområdet for at lokalisere
eventuelle rør, søjler, dæksler eller andre
genstande, der stikker frem fra arbejdsfladen.
Undgå disse genstande under brug.
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Montering/udskiftning af tromle
Montering
BEMÆRK: Karbidflejlens skærertromler behøver ikke
nogen bestemt orientering eller retning. Karbidfræsere
og Diamantblade er retningsbestemte. De bør stables,
så pilene på fræsere og blade vender i samme retning
som tromlens omdrejning.

3. Sænk indstillingsknappen til justering af tromlen (D),
og træk i tromlens aktiveringshåndtag (E), så tromlen
hviler på jorden.

ti14756a
ti15141a

Karbidfræser

Diamantblad

ti15142a

ti14755a

Dørstiften og hullet bør være ud for hinanden.

270 og 390-modeller er konstrueret til "fremadgående"
slibning (tromlen drejer i samme retning, som den kører).
480 og 630 modeller er konstrueret til "bagudgående
(opad)" slibning (tromlen drejer i modsat retning, som den
kører).
ti15256a
ti15137a

Fremadgående
(270-/390-modeller)

4. Stram de fire bolte på tromlens adgangspanel (H).

ti15138a

Bagudgående (opad)
480/630-modeller

1. Lad udskiftningstromlen glide over på den
sekskantede aksel.
ti15257a

5. Drej indstillingsknappen til justering af tromlen (D)
til maksimal højde.

Afmontering
ti14766a

1. Tag de fire bolte og tromlens adgangspanel af (H).

2. Sæt tromlens adgangspanel (H) tilbage på plads.

ti14767a
ti14764a

2. Glid tromlen af den sekskantede aksel.

ti14765a
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Start af motoren
7. Start motoren:
a. Åbn brændstofventilen.

3. Aktivér baghjulsbremsen (G) for at forhindre,
at GrindLazer flytter sig.
ti5248a

270-/390-modeller

480-modeller

b. Luk reduktionsventilen.

ti14754a

ti5249a

4. Kun 480/630-modeller: Fastgør LineDriver til
GrindLazer.

270-/390-modeller

c.

480-modeller

630-modeller

Flyt motorens strømkontakt (B) til ON.

ti3315a

270- og 390-modeller

ti14872a

480/630-modeller

d. Træk i startsnoren.
ti15089a

5. Skub grebene ned, indtil tromlen fastlåses
i UP-positionen.
ti5263a

e. Åbn reduktionsventilen, når motoren starter.

TIA

270-/390-modeller

ti14758a

f.

480-modeller

630-modeller

Sæt gasspjældsventilen til den ønskede
indstilling.

6. Kun 480/630-modeller: Sørg for, at motorens
stopkontakt (C) er i UP-positionen.
ti6483a

ti15088a

3A0107F
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Betjening

Skæring af materiale
5. Skub håndtagene ned, træk i aktiveringshåndtaget,
og sænk tromlen til NED-stillingen.

1. Start motoren, se side 7.
2. Forbind nødafbryderledningen (C) til operatøren.

ti14755a

ti14762a

6. Drej indstillingsknappen til justering af tromlen (D),
indtil tromlen kommer i kontakt med fladen, og den
ønskede dybde nås.

3. Deaktivér baghjulsbremsen (G).

ti14757a

4. Skyd motorens gashåndtag (A) til den
ønskede indstilling.

ti14756a

BEMÆRK: Der kan være behov for adskillige
testskæringer for at nå den ønskede
skæringsdybde.
ti6483a

BEMÆRK: Tromlens kobling vil ikke aktiveres,
når motoren kører i tomgang. 480/630-modeller:
LineDriver skal fastgøres til GrindLazer.

8

BEMÆRK: På hårdere flader kan det være bedst at
lave adskillige passager i intervaller på 1/32 tomme
for at nå til den ønskede dybde.
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Betjening

Hjul til dybdekontrol

3. Løsn (men udtag ikke) de tre bolte (T)
på dybdekontrolhjulets plade.

Brug af hjulene til dybdekontrol som
en 5 tommers eller 10 tommers bred
skæringsguide

T

For at foretage en 5 tommers skæring skal der
monteres 2 afstandsstykker (S) på ydersiden af hjulene
til dybdekontrol (K).
K

K
S

S

ti15229a
ti15095a

5 tommer

4. Justér pladen, indtil ledehjulene ligger flat på fladen.

For at foretage en 10 tommers skæring skal der
monteres 2 afstandsstykker (S) på indersiden af
hjulene til dybdekontrol (K).
K

K
S

S

5. Stram de tre bolte (T) på pladen.

Regulering af bagakslen
Hvis skæredybden er ujævn, og hjulene til regulering af
dybden allerede er blevet indstillet korrekt (se Indstilling
af hjul til regulering af dybde), fortsæt da med følgende
trin til regulering af bagakslen.
1. Mål forskellen i skæredybde.

10 tommer

ti15094a

Sådan nivelleres tromlen
For at nivellere tromlen korrekt skal GrindLazer hvile
på en flad, jævn flade.

Indstilling af hjul til regulering af dybden

2. Tilføj skivetykkelse (svarende til forskellen i
skæredybde) mellem rammen og bagakslen på den
side, hvor den skærer dybt.
a. Løsn møtrikkerne på begge sider af rammen.
b. Tilføj en skive mellem akslen og rammen.
c.

Begge møtrikker skal strammes til 16,3-20,3
Nm (12-15 Lb-ft).

1. Sørg for, at tromlen er korrekt monteret
(se Udskiftning af tromle, side 6).
2. Skub håndtagene ned, træk i aktiveringshåndtaget,
og sænk tromlen til NED-stillingen.

ti28529a
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Betjening

Stop skæring af materiale
3. Flyt motorens strømkontakt (B) til OFF.
ti15176a

ti15177a

1. Skub grebene ned, indtil tromlen fastlåses
i UP-positionen.
270- og 390-modeller

480/630-modeller

Rengør

Rengør hele maskinens yderside, efter den er kølet
af ved udgangen af hver arbejdsdag. Tjek for slidte
eller beskadigede dele, og foretag alle nødvendig
Vedligeholdelse, side 12.
ti14758a

2. Skyd motorens gashåndtag (A) til den lave
indstilling.

ti6482a
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Skæretromlesamlinger

Skæretromlesamlinger
BEMÆRK: Hvert interval på indstillingsknappen til
justering af tromlen (D) er 0,25 mm (0,010 tommer)
dybdeændring for skærertromlen.
Undgå at røre ved eller håndtere tromlen efter brug,
indtil den er afkølet helt.
Forskellige tromlekonfigurationer kan anvendes til
forskellige applikationer. Der findes tre forskellige slags
tromlesamlinger, der er kompatible med GrindLazer:
karbidflejler, karbidfræsere og diamantblade.

Karbidflejlskærer/-samling
Gradvis juster dybden ned for at fjerne markeringslinjen
(minimal mængde asfalteret flade bør fjernes).

Karbidfræserskærer/-samling
De bedste resultater for dybe skæringer opnås ved at
foretage adskillige tynde passager. En enkelt passage
bør ikke være dybere en 1/32 tomme, ellers kan der
opstå beskadigelse af stave og skærere.

Diamantbladsamling
(kun 480/630-modeller)
Hold øje med hjulene til dybdekontrol (K) under brug.
Hvis hjulene snurrer rundt, bliver den korrekte dybde
opnået.
BEMÆRK

Håndtagsjustering
For at justere håndtaget: tag de fire skruer (S) ud, skyd
håndtaget til den ønskede højde, og sæt skruerne i igen
og stram.

Diamantblade er konstrueret til at blive afkølet
af luftstrømmen omkring bladene. Løft blade ud
af skæringen hver 10. til 15. sekund, kør derefter
i flere sekunder ved fuld hastighed for at forhindre
overdreven varme i at hobe sig op, da det kunne
beskadige bladene.

Skærer- og tromlesamlinger
•

S

S

Motoren bør ikke slide. Kør motoren ved fuld
hastighed, og juster den fremadgående hastighed,
så den passer til det arbejde, der udføres. Hårdere
betonflader vil skulle skæres langsommere end
asfalt eller andre blødere flader.

3A0107F
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Undgå at røre ved motoren og tromlen efter brug,
indtil de er afkølet helt.

•

Skift motorolien (se motorhåndbogen)

•

Smør hjullejerne

EFTER BEHOV:
•

Følgende trin bør foretages for at opretholde korrekt drift
og bevare GrindLazers levetid.

For yderligere oplysninger om motorvedligeholdelse
henvises der til Hondas (270- og 390-modeller) eller
Briggs and Strattons (480-modeller) motorhåndbog.

INDEN BRUG:
•

Efterse visuelt hele enheden for beskadigelse eller
løse forbindelser

•

Motorolien (se motorhåndbogen)

•

Kontrollér tromlens bøsninger og skærere

•

Kontrollér tromlen for ujævnt slid

•

Kontrollér, at dæktrykket er korrekt

DAGLIGT:

Kontrollér drivremmen og stramningen, og stram
eller udskift efter behov

Vedligeholdelse af drejehjulet
HVER MÅNED:
•

Smør hjullejet

•

Kontrollér stiften for slitage. Hvis stiften er slidt ned,
er der frigang i drejehjulet. Vend eller udskift stiften
efter behov.

•

Kontrollér drejehjulets justering efter behov.
For at justere: Løsn sætskruen, juster hjulet,
og stram skruen.

•

Isæt og rens luftfilterelementet

•

Rens støv og affald fra enhedens yderside
(der må ikke anvendes en højtryksrenser eller
andet højtryksrengøringsudstyr)

Drejeforhjulsjustering

•

Kontrollér motoroliestanden, og påfyld efter behov

1. Løsn sætskruen.

•

Kontrollér og påfyld benzintanken

•

Afmontér luftfilterdækslet, og rengør elementet.
Udskift om nødvendigt elementet. Reserveelementer
kan købes hos din lokale motorforhandler.

EFTER DE FØRSTE 20 DRIFTSTIMER:
•

Aftap motorolien og påfyld med ren olie.
Se motorhåndbogen for den korrekte viskositet.

2. Drej forhjulsgaflen til venstre eller højre, efter behov,
for at afrette justeringen.
3. Stram sætskruen. Skub GrindLazer og lad den rulle
uden at berøre den.
BEMÆRK: Hvis GrindLazer ruller til højre eller
venstre, gentag trin 1 og 3, indtil GrindLazer ruller lige.

HVER 40.- 50. DRIFTSTIME:
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Tekniske Data
GrindLazer 270
(Model 571002)
Vægt kg/pund:
Højde cm/tommer:
Bredde cm/tommer:
Længde cm/tommer:

Mål
Uemballeret
46 (116,8)
28 (71,1)
62 (157,5)
300 (136)
Støj (dBa)

Emballeret
50,5 (128,3)
37 (94,0)
73 (185,4)
400 (181)

Lydeffekt
107,3
i henhold til ISO 3744:
Lydtryk
målt ved en afstand på 1 m
91,6
(3,1 fod):
Vibration (m/sek2) i henhold til ISO 3744
Uden LineDriver:
7,9
Med LineDriver:
8,3
Effekt (hestekræfter) i henhold til SAE J1349
8,0 ved 3600 omdr./min.
Maksimal opbevaringstid
5 år
Maksimal levetid
10 år
Effekt-effektivitetsfaktor
200 jorden meter pr liter brændstof

GrindLazer 390
(Model 571003)

Vægt kg/pund:
Højde cm/tommer:
Bredde cm/tommer:
Længde cm/tommer:

Mål
Uemballeret
46 (116,8)
28 (71,1)
62 (157,5)
310 (141)
Støj (dBa)

Emballeret
50,5 (128,3)
37 (94,0)
73 (185,4)
410 (186)

Lydeffekt
109,3
i henhold til ISO 3744:
Lydtryk
målt ved en afstand på 1 m
93,6
(3,1 fod):
Vibration (m/sek2) i henhold til ISO 3744
Uden LineDriver:
7,5
Med LineDriver:
5,9
Effekt (hestekræfter) i henhold til SAE J1349
11,0 ved 3600 omdr./min.

3A0107F
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Tekniske Data

GrindLazer 480
(Model 571004)
Vægt kg/pund:
Højde cm/tommer:
Bredde cm/tommer:
Længde cm/tommer:

Mål
Uemballeret
46 (116,8)
28 (71,1)
62 (157,5)
330 (150)
Støj (dBa)

Emballeret
50,5 (128,3)
37 (94,0)
73 (185,4)
430 (195)

Lydeffekt
108,6
i henhold til ISO 3744:
Lydtryk
målt ved en afstand på 1 m
92,1
(3,1 fod):
Vibration (m/sek2) i henhold til ISO 3744
Med LineDriver:
4,9
Effekt (hestekræfter) i henhold til SAE J1349
16,0 ved 3600 omdr./min.

GrindLazer 630
(Model 571260)

Vægt kg/pund:
Højde cm/tommer:
Bredde cm/tommer:
Længde cm/tommer:

Mål
Uemballeret
46 (116,8)
28 (71,1)
62 (157,5)
338 (153)
Støj (dBa)

Emballeret
50,5 (128,3)
37 (94,0)
73 (185,4)
438 (199)

Lydeffekt
108,6
i henhold til ISO 3744:
Lydtryk
målt ved en afstand på 1 m
92,1
(3,1 fod):
Vibration (m/sek2) i henhold til ISO 3744
Med LineDriver:
4,9
Effekt (hestekræfter) i henhold til SAE J1349
21,0 ved 3600 omdr./min.
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Gracos 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.
Graco’s 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.
FOR GRACO CANADA CUSTOMERS
The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into,
given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite
de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

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

Dette dokument – såvel tekst som illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf.
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