
- Pentru aplicarea profesională a materialelor compuse termoplastice pentru marcaje 
rutiere(microbile reflectorizante aplicate simultan cu nivelarea) -

- Numai pentru utilizare la exterior (a nu se pune în funcţiune pe timp de ploaie 
sau în condiţii de umiditate crescută) - 

A se utiliza 
cu ThermoLazer 300TC/ProMelt
A se utiliza cu următorul 
marcator SmartDie II:

Manuale asociate:

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
Pentru informaţii complete despre avertismente şi securitate, consultaţi manualul de utilizare 
al sistemelor de marcaje rutiere ThermoLazer® 200/200TC/300TC şi ThermoLazer ProMelt™. 
Păstraţi toate instrucţiunile.

Componenta Descriere Componenta Descriere
17A173 5 cm 16Y661 5 cm
24H431 8 cm 16Y662 8 cm
24H426 10 cm 16Y320 10 cm
17J250 12 cm 16Y663 12 cm
24H432 13 cm 16Y190 15 cm
24H427 15 cm 16Y664 18 cm
24H433 18 cm 16Y326 20 cm
24H428 20 cm 16Y665 22,5 cm
24H434 22,5 cm 16Y332 25 cm
24H429 25 cm 16Y207 30 cm
24H430 30 cm 26D189 45cm
17A174 40 cm 16Y338 8-8-8 cm
26D111 45cm 16Y352 10-8-10 cm
24H437 8-8-8 cm 16Y666 10-5-10 cm
24H435 10-8-10 cm 16Y363 10-10-10 cm
24H436 10-10-10 cm 26D109 15-8-15 cm
24J785 10-15-10 cm
17R378 13-13-13 cm
26C273 15-8-15 cm

Utilizare 3A1319
Reparaţii 3A1320
Piese 3A1321
Cutie dublă pentru microbile 3A0004

ti17298a

ti22650b

Smart Die II

FlexDie

Utilizare

Smart Die™ II / FlexDie™ 3A4001K
RO

A se utiliza 
cu ThermoLazer 200/200TC
A se utiliza cu următorul 
marcator FlexDie:

OBSERVAŢIE: Acest marcator este reglat din fabrică pentru o grosime
a liniei de 90 mil (1,8 mm).
Vezi pagina 5 pentru instrucţiuni despre reglarea grosimii liniei.
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Avertismente
Avertizările generale de mai jos se referă la instalarea, utilizarea, împământarea, întreţinerea şi repararea echipamentului 
în condiţii de siguranţă. În textul acestui manual, simbolul cu semn de exclamare semnalează un avertisment, 
iar simbolul de pericol indică riscuri specifice. Consultaţi pe parcurs aceste pagini de Avertismente generale. 
Acolo unde acest lucru va fi aplicabil, vor fi incluse şi alte avertismente, specifice fiecărei proceduri.

AVERTISMENT
\

PERICOL DE INCENDIU ŞI EXPLOZIE
Vaporii şi lichidele inflamabile, ca de exemplu gazul propan, benzina şi combustibilii aflaţi în zona de 
lucru se pot aprinde sau pot exploda. Pentru a preveni incendiile şi exploziile:
• Folosiţi echipamentul numai dacă sunteţi pe deplin instruit şi calificat.
• Nu amplasaţi recipiente cu substanţe inflamabile deschise la o distanţă mai mică de 25 ft (7,6 m) 

de echipament. Nu folosiţi echipamentul la distanţe mai mici de 10 ft (3 m) de orice structură, 
material combustibil sau alţi cilindri de gaz. 

• Opriţi toate arzătoarele când alimentaţi echipamentul cu combustibil.
• Închideţi imediat robinetul de închidere a rezervorului dacă simţiţi miros de gaz propan; stingeţi toate 

flăcările deschise. Dacă mirosul de gaz persistă, rămâneţi la distanţă faţă de echipament şi chemaţi 
imediat pompierii.

• Respectaţi instrucţiunile arzătorului şi lămpii de lipit.
• Nu încălziţi compusul termoplastic pentru marcaje rutiere peste temperatura maximă nominală.
• Echipamentul de stingere a incendiilor trebuie să fie prezent şi în stare de funcţionare.
• Păstraţi zona de lucru fără impurităţi, inclusiv solvenţi, cârpe sau gazolină.

PERICOL LA UTILIZAREA INCORECTĂ A ECHIPAMENTULUI
Utilizarea incorectă poate provoca decesul sau vătămarea gravă.
• Nu lăsaţi echipamentul nesupravegheat.
• Nu permiteţi accesul copiilor şi animalelor în zona de lucru.
• Nu depăşiţi limita maximă a presiunii de lucru sau temperatura nominală a componentei din sistem 

cu cea mai mică valoare. Consultaţi Date tehnice din manualele tuturor echipamentelor.
• Verificaţi echipamentul zilnic. Reparaţi sau înlocuiţi imediat piesele uzate sau deteriorate doar 

cu piese de schimb autentice de la producător.
• Nu alteraţi sau modificaţi echipamentul.
• Utilizaţi echipamentul doar pentru scopul său vizat. Contactaţi distribuitorul Graco pentru informaţii.
• Nu depăşiţi capacitatea maximă atunci când alimentaţi cu material.
• Trasaţi ţevile de gaz, furtunurile, firele şi cablurile ferindu-le de zonele de trafic, de margini ascuţite, 

de piese în mişcare şi de suprafeţe fierbinţi.
• Nu înnodaţi sau îndoiţi excesiv ţevile de gaz.
• Nu ignoraţi sau dezactivaţi dispozitivele de siguranţă.
• Nu folosiţi utilajul dacă sunteţi obosit(ă) sau dacă vă aflaţi sub influenţa drogurilor sau a alcoolului.

PERICOL DE ARSURĂ
Suprafeţele echipamentelor şi soluţiile încălzite pot deveni foarte fierbinţi în timpul utilizării. Pentru a evita 
arsurile severe:
• Nu atingeţi lichidele sau echipamentele fierbinţi. 

PERICOL – MONOXID DE CARBON
Gazele de eşapament conţin monoxid de carbon toxic, care este incolor şi inodor. Inhalarea 
monoxidului de carbon poate provoca decesul. Nu folosiţi utilajul în spaţii închise.
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PERICOL CAUZAT DE LICHIDE SAU VAPORI TOXICI 
Lichidele sau vaporii toxici pot provoca vătămări grave sau decesul dacă intră în contact cu ochii 
sau cu pielea ori dacă sunt respirate sau înghiţite.
• Citiţi fişele cu informaţii despre siguranţa materialelor (MSDS) pentru a afla ce pericole prezintă 

materialele folosite.

ECHIPAMENT DE PROTECŢIE PERSONALĂ
Trebuie să purtaţi echipament de protecţie adecvat atunci când utilizaţi sau întreţineţi echipamentul sau 
când vă aflaţi în zona de utilizare a acestuia, pentru a vă proteja împotriva vătămărilor grave, ce includ 
afecţiuni oculare, inhalarea vaporilor toxici, arsuri şi pierderea auzului. Acest echipament cuprinde, 
însă neexclusiv, următoarele:
• Îmbrăcăminte şi aparat de respiraţie, conform recomandărilor producătorului de fluide, soluţii 

şi solvenţi.
• Mănuşi, pantofi, îmbrăcăminte de lucru, mască de protecţie, cască etc. certificate pentru 

temperaturi ridicate de minim 500° F (260° C).

AVERTISMENT
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Reglare bieletelor
Bieletele pot fi reglate demontând agrafa ştiftului găurit 
(268), demontând ştiftul găurit din capul de cuplare (179), 
slăbind piuliţele (128), apoi rotind capul de cuplare pentru 
a lungi sau scurta bieletele.

Pentru a asigura aplicarea corectă a microbilelor 
şi a materialului termoplastic, asiguraţi-vă că bieleta 
papucului (182) măsoară 13,13 in. (33,34 cm). 
Asiguraţi-vă că măsuraţi lungimea bieletei din punctul 
de contact al piuliţei (128) cu capul de cuplare (179).

Reglaţi bieleta cutiei cu microbile (181) astfel încât roata 
de antrenare (27) să atingă anvelopa echipamentului 
ThermoLazer (81) când papucul este în poziţia coborâtă 
(însă nu deschisă). Ar trebui să fie necesară o uşoară 
apăsare pe bieleta cutiei cu microbile (181) la introducerea 
ştiftului găurit prin capul de cuplare (179) şi prin bara de 
acţionare (78). 

1. Când papucul este în poziţia coborâtă (însă nu 
deschisă), rotiţi manual roata cutiei cu microbile. 

2. Dacă roata nu determină rotirea anvelopei 
echipamentului ThermoLazer atât înainte cât 
şi înapoi, slăbiţi piuliţele (128), demontaţi agrafa 
din ştiftul găurit (268), demontaţi ştiftul găurit 
din capul de cuplare (179) şi rotiţi capul 
de cuplare (179) cu o tură în sens anti orar. 

3. Reconectaţi capul de cuplare la bara de acţionare 
şi rotiţi din nou roata cutiei cu microbile pentru 
a verifica dacă în urma reglării echipamentul 
ThermoLazer se deplasează înainte şi înapoi. 

4. Continuaţi să rotiţi capul de cuplare în sens anti 
orar cu câte 1/2 de tură până când rotirea roţii cutiei 
cu microbile determină deplasarea echipamentului 
ThermoLazer înainte şi înapoi.

5. Strângeţi contrapiuliţa (128) pe capul de reglare după 
terminarea reglării.

OBSERVAŢIE: Bieleta (182): Dacă convertiţi de la 
SmartDie la SmartDie II, folosiţi kit-ul Die Link 24J714.

6. Numai 26D189 SmartDie: Instalați suportul așa cum 
se arată.

ti14565a
182

181

13,13 inci
(33,34 cm)

81 27

ti14882a

128
179

268
78

ti14883a
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Marcator ThermoLazer 200/200TC

Montarea

1. Opriţi arzătoarele marcatorului.

2. Scoateţi şurubul (a) şi glisaţi FlexDie la locul său.

3. Montaţi la loc şurubul (a) şi strângeţi-l.

4. Ataşaţi mânerul acţionat prin arc (Z) la furcă (31) 
şi rotiţi la 90 de grade, pentru a bloca în poziţie.

5. Ataşaţi furtunurile de gaz pentru eliberarea rapidă 
a cuplajelor (10).

6. Aprindeţi din nou când este necesar arzătoarele 
marcatorului.

Montarea şi demontarea marcatorului se execută 
cu maximă atenţie. Trebuie să luaţi în calcul că toate 
componentele echipamentului şi materialul pot fi 
extrem de fierbinţi. Vezi Fişa de date despre siguranţa 
materialelor (MSDS) la rubrica Material compozit 
pentru marcaj rutier termoplastic. 

ti122669a

Spate

Față

ti22670b

a

ti22671b

a

Z
31

ti22672a

ti22673a

10
10
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Demontare
1. Opriţi arzătoarele marcatorului.

2. Ataşaţi furtunurile de gaz pentru eliberarea rapidă 
a cuplajelor (10).

3. Apăsaţi şi rotiţi mânerul acţionat prin arc la 
90 de grade şi scoateţi-l din furcă (31).

4. Scoateţi şurubul şi glisaţi cutia FlexDie din poziţie.

ti122669a

Spate

Față

ti22675a

10 10

ti22676a

31

PERICOL DE ARSURI
Când ridicaţi marcatorul, folosiţi ambele mâini. 
Plasaţi o mână pe bridă şi una pe tijă.

NU ridicaţi marcatorul cu o mână şi/sau dintr-un 
singur loc.

ti22677b

a

ti17047b

ti17048b
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Reglaje
Pentru alimentare optimă cu material termoplastic, 
asiguraţi-vă că marcatorul este reglat în poziţia 
centrală din bazinul cazanului.

1. Slăbiţi cele două şuruburi (c) de pe consola 
de montare.

2. Glisaţi suportul stânga sau dreapta până când 
marginea cadrului este aliniată cu marcajele 
dorite de pe consolă. 

3. Strângeţi şuruburile (c) clemei de fixare 
a marcatorului.

ti22805bc

ti22806b

ti22807bc
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Marcator Thermolazer 300TC/ProMelt

Montarea

1. Opriţi arzătoarele marcatorului faţă şi spate.

2. Deschideţi uşa carcasei marcatorului.

3. Trageţi maneta de acţionare al marcatorului 
din poziţia ridicată de blocare.

4. Introduceţi prin glisare marcatorul sub carcasă 
şi trageţi în jos maneta. 

5. Cuplaţi tija marcatorului în maneta acestuia.

6. Aliniaţi gaura clemei tijei la gaura de montare din 
brida marcatorului şi introduceţi cuiul spintecat în „U”.

7. Închideţi şi blocaţi uşa carcasei marcatorului.

Montarea şi demontarea marcatorului se execută 
cu maximă atenţie. Trebuie să luaţi în calcul că toate 
componentele echipamentului şi materialul pot 
fi extrem de fierbinţi. Vezi Fişa de date despre 
siguranţa materialelor (MSDS) la rubrica Material 
compozit pentru marcaj rutier termoplastic. 

ti16833a

ti14140a

ti14267a

ti16846a

ti14268a

ti17300a
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Demontare
1. Opriţi arzătorul marcatorului.

2. Deschideţi uşa carcasei marcatorului.

3. Aşezaţi marcatorul pe sol, dar nu blocat în poziţie 
deschisă.

4. Îndepărtaţi cuiul spintecat în „U” ce fixează 
marcatorul de clema tijei.

5. Apăsaţi maneta marcatorului.

6. Decuplaţi tija marcatorului de la maneta acestuia 
şi demontaţi marcatorul cu atenţie.

ti16833a

ti14140a

ti14267a

ti17300a

PERICOL DE ARSURI
Când ridicaţi marcatorul, folosiţi ambele mâini. 
Plasaţi o mână pe bridă şi una pe tijă.

NU ridicaţi marcatorul cu o mână şi/sau dintr-un 
singur loc.

ti16839a

ti17047b

ti17048b
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Reglaje
Înălţimea şi unghiul marcatorului pot fi reglate în aşa 
fel încât să obţineţi o linie omogenă de material pe 
orice suprafaţă. Pentru alimentare optimă cu material 
termoplastic, asiguraţi-vă că ghidajul marcatorului 
este reglat după cum se descrie în instrucţiuni. 

1. Desfaceţi două şuruburi de la clema de fixare 
a marcatorului.

2. Deplasaţi în jos, prin glisare, cadrul de susţinere, 
până când latura dinainte a ghidajului marcatorului 
ajunge până aproape de suprafaţa solului. 
Pentru performanţe superioare, ridicaţi muchia 
de atac 0,5 cm de la sol. Pentru a seta această 
adâncime, puteţi utiliza lama racletei.

3. Strângeţi şuruburile clemei de fixare a marcatorului.

4. Poziţia arcului poate fi schimbată la o altă gaură. 
Cele mai îndepărtate găuri oferă cea mai mare 
forţă de închidere a porţii.

ti16835a

20 mil
.020˝

0.5 mm

ti16840a

ti17045a

Marcator

Ghidaj marcator

20 mil
0,020”
0,5 mm

ti16841a
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Reglare grosime a liniei marcatorului 

OBSERVAȚIE: 1/4 rotaţie va schimba grosimea liniei 
cu 0,013 in. (0,3 mm). Rotiţi şurubul de reglare a liniei 
spre dreapta pentru a obţine o linie mai subţire sau spre 
stânga pentru a obţine o linie mai groasă.

Parametri tipici pentru carosabil: 0,060 - 0,125 in. 
(0,153 - 0,318 cm).

Parametri tipici pentru matriţe din metal: 0,0 in. (0,0 cm.)

1. Deplasaţi maneta de acţionare a marcatorului 
în poziţia mediană. Asiguraţi-vă că marcatorul 
este închis şi se sprijină pe sol. OBSERVAŢIE: Toate 
marcatoarele sunt setate iniţial la 90 mil 
(1,8 mm). Poate fi nevoie de reglare înainte 
de prima utilizare.

2. Utilizaţi o şurubelniţă cap plat pentru a roti şurubul 
de reglare a liniei spre dreapta astfel încât grosimea 
liniei să fie zero. 

3. Rotiţi şurubul de reglare spre stânga până când 
se atinge grosimea dorită a liniei.

4. Măsuraţi grosimea liniei după aplicarea materialului 
termoplastic şi ajustaţi după cum este necesar.

X

X
 mil # Turns
 30 0,6
 60 1,2
 90 1,8
 120 2,4
 150 3,0
 mm # Turns
 0,5 0,4
 1,0 0,8
 1,5 1,2
 2,0 1,6

ti17046a

mil Nr. tureNr. ture

mm Nr. ture
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Înlocuirea tălpilor marcatorului 
(1 pe fiecare latură) 

1. Demontaţi papucul.

2. Folosiţi o cheie hexagonală pentru a desface 
şi demonta şurubul superior de pivotare (511) 
şi a elibera bascula (502). 

3. Răsturnaţi echipamentul şi folosiţi o cheie 
hexagonală pentru a demonta cele patru 
şuruburi (513) şi placa, talpa (504). 

Montarea 

1. Aplicaţi unsoare în zona de montare a tălpii. 

2. Înlocuiţi placa, talpa (504) cu placa şi talpa nouă.

3. În timp ce apăsaţi bara de forfecare (506) exact 
deasupra barei de susţinere (509), folosiţi o cheie 
hexagonală pentru a monta la loc şi a strânge 
cele patru şuruburi (513). Când apăsaţi, ar trebui 
să nu existe spaţiu între bara de forfecare şi bara 
de susţinere.

4. Folosiţi o cheie hexagonală pentru a monta la loc 
şi a strânge şurubul de pivotare (511) de pe basculă 
(502). 

5. Montaţi marcatorul. 

NOTĂ

Tălpile trebuie înlocuite câte una odată. Dacă 
se demontează ambele tălpi, reglajul se va pierde, 
iar papucul va trebui reasamblat de un tehnician 
autorizat Graco.

ti16839a

ti16843a

ti16845a

ti16845a

ti17068a

ti16843a

ti16846a
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Observaţii
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Piese - marcator SmartDie II
17A173 5 cm
24H431 8 cm
24H426 10 cm
17J250 12 cm
24H432 13 cm
24H427 15 cm
24H433 18 cm
24H428 20 cm
24H434 22,5 cm
24H429 25 cm
24H430 30 cm
17A174 40 cm
26D111 45 cm

513

501

507

503

504506
508

505

515

510
511

502

512

513

509

514

516

ti17149a



Piese - marcator SmartDie II

3A4001K 15

Lista pieselor - marcator Smart Die II

Ref. Piesă Descriere Cant.
19 104541 PIULĂ, blocare (26D111) (nu este 

prezentată)
2

20 867539 ȘURUB, 5/16-18 x 3,75 hx (26D111) 
(nu este prezentat)

2

21 26D563 SUPORT, matriță inteligentă (26D111) 
(nu este prezentată)

1

501 24H565 MARCATOR, ansamblu sudat (17A173) 1
24H562 MARCATOR, ansamblu sudat (24H431) 1
24H563 MARCATOR, ansamblu sudat (24H426) 1
17J251 MARCATOR, ansamblu sudat (17J250) 1
24H564 MARCATOR, ansamblu sudat (24H432) 1
24H565 MARCATOR, ansamblu sudat (24H427) 1
24H566 MARCATOR, ansamblu sudat (24H433) 1
24H567 MARCATOR, ansamblu sudat (24H428) 1
24H568 MARCATOR, ansamblu sudat (24H434) 1
24H569 MARCATOR, ansamblu sudat (24H429) 1
24H570 MARCATOR, ansamblu sudat (24H430) 1
17A176 MARCATOR, ansamblu sudat( 17A174) 1
26D124 MARCATOR, ansamblu sudat (26D111) 1

502 24H574 FURCĂ, ansamblu sudat (17A173) 1
24H571 FURCĂ, ansamblu sudat (24H431) 1
24H572 FURCĂ, ansamblu sudat (24H426) 1
17J256 FURCĂ, ansamblu sudat (17J250) 1
24H573 FURCĂ, ansamblu sudat (24H432) 1
24H574 FURCĂ, ansamblu sudat (24H427) 1
24H575 FURCĂ, ansamblu sudat (24H433) 1
24H576 FURCĂ, ansamblu sudat (24H428) 1
24H577 FURCĂ, ansamblu sudat (24H434) 1
24H578 FURCĂ, ansamblu sudat (24H429) 1
24H579 FURCĂ, ansamblu sudat (24H430) 1
17A179 FURCĂ, ansamblu sudat (17A174) 1
26D125 FURCĂ, ansamblu sudat (26D111) 1

503 16G996 BARĂ, susţinere (17A173) 1
16H001 BARĂ, susţinere (24H431) 1
16G995 BARĂ, susţinere (24H426) 1
17J260 BARĂ, susţinere (17J250) 1
16H006 BARĂ, susţinere (24H432) 1
16G996 BARĂ, susţinere (24H427) 1
16H007 BARĂ, susţinere (24H433) 1
16G997 BARĂ, susţinere (24H428) 1
16H008 BARĂ, susţinere (24H434) 1
16G998 BARĂ, susţinere (24H429) 1
16G999 BARĂ, susţinere (24H430) 1
17A183 BARĂ, susţinere (17A174) 1
18F282 BARĂ, susţinere (26D111) 1

504 24H581 PLACĂ, talpă, dreapta 1
505 24H580 PLACĂ, talpă, stânga 1
506 17A184 BARĂ, forfecare (17A173) 1

16H019 BARĂ, forfecare (24H431) 1
16H014 BARĂ, forfecare (24H426) 1
17J262 BARĂ, forfecare (17J250) 1
16H020 BARĂ, forfecare (24H432) 1

16H015 BARĂ, forfecare (24H427) 1
16H021 BARĂ, forfecare (24H433) 1
16H016 BARĂ, forfecare (24H428) 1
16H022 BARĂ, forfecare (24H434) 1
16H017 BARĂ, forfecare (24H429) 1
16H018 BARĂ, forfecare(24H430) 1
17A185 BARĂ, forfecare (17A174) 1
18F296 BARĂ, forfecare (26D111) 1

507 16H025 BARĂ, forfecare, oprire (17A173) 1
16H029 BARĂ, forfecare, oprire (24H431) 1
16H024 BARĂ, forfecare, oprire (24H426) 1
17J263 BARĂ, forfecare, oprire (17J250) 1
16H030 BARĂ, forfecare, oprire (24H432) 1
16H025 BARĂ, forfecare, oprire (24H427) 1
16H031 BARĂ, forfecare, oprire (24H433) 1
16H026 BARĂ, forfecare, oprire (24H428) 1
16H032 BARĂ, forfecare, oprire (24H434) 1
16H027 BARĂ, forfecare, oprire (24H429) 1
16H028 BARĂ, forfecare, oprire (24H430) 1
17A187 BARĂ, forfecare, oprire (17A174) 1
18F295 BARĂ, forfecare, oprire (26D111) 1

508 17A188 PLACĂ, marcator, reglabilă (17A173) 1
16H033 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H431) 1
16H034 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H426) 1
17J264 PLACĂ, marcator, reglabilă (17J250) 1
16H035 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H432) 1
16H036 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H427) 1
16H037 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H433) 1
16H038 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H428) 1
16H039 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H434) 1
16H040 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H429) 1
16H041 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H430) 1
17A189 PLACĂ, marcator, reglabilă (17A174) 1
18F297 PLACĂ, marcator, reglabilă (26D111) 1

509 16H044 ȘURUB, reglare, marcator 2
510 125028 ȘURUB, umăr, cap articulaţie M8 2
511 125027 ȘURUB, umăr, cap articulaţie M8 2
512 110501 ȘURUB, cap sch, M6 x 8 

(24H431,24H426, 24H432, 24H427, 
24H433 ,24H428, 24H434, 24H429, 
24H430, 26D111)

7

513 121518 ȘURUB, cap, shc 8
514 125029 ȘURUB, umăr, cap articulaţie M5 

(24H431,24H426, 24H432, 24H427, 
24H433 ,24H428, 24H434, 24H429, 
24H430, 26D111)

5

515 123340 ȘURUB, maş., cap plat, conic M5 
(24H431,24H426, 24H432, 24H427, 
24H433 ,24H428, 24H434, 24H429, 
24H430, 26D111)

6

516 123385 CUI SPINTECAT 1

Ref. Piesă Descriere Cant.
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Piese - Marcator linie dublă
24H435 10-8-10 cm
24H436 10-10-10 cm
24H437 8-8-8 cm
24J785 10-15-10 cm
17R378 13-13-13 cm
26C273 15-8-15 cm

601

607

603

605

606

616

604

611

608

614

610

602

615

612

613613

609

613

617

ti17150a

Lista de piese - Marcator linie dublă
Ref. Piesă Descriere Cant.
601 24H647 MARCATOR, ansamblu sudat (24H435) 1

24H648 MARCATOR, ansamblu sudat (24H436) 1
24H649 MARCATOR, ansamblu sudat (24H437) 1
24J784 MARCATOR, ansamblu sudat (24J785) 1
17R379 MARCATOR, ansamblu sudat (17R378) 1
26C274 MARCATOR, ansamblu sudat (26C273) 1

602 24H652 FURCĂ, ansamblu sudat (24H435) 1
24H579 FURCĂ, ansamblu sudat (24H436) 1
24H577 FURCĂ, ansamblu sudat (24H437) 1
24J783 FURCĂ, ansamblu sudat (24J785) 1
17R382 FURCĂ, ansamblu sudat (17R378) 1

FURCĂ, ansamblu sudat (26C273) 1
603 16G995 BARĂ, susţinere (24H435, 24H436, 24J785) 1

16H001 BARĂ, susţinere (24H437) 1
16H006 BARĂ, susţinere (17R378) 1
16G996 BARĂ, susţinere (26C273) 1

604 24H581 PLACĂ, talpă, dreapta 2
605 24H580 PLACĂ, talpă, stânga 2
606 16H159 BARĂ, forfecare, marcator, dublă (24H435, 

24H436, 24J785)
2

16H160 BARĂ, forfecare, marcator, dublă (24H437) 2
17R384 BARĂ, forfecare, marcator, dublă (17R378) 2
17A211 BARĂ, forfecare, marcator, dublă (26C273) 2

607 16H024 BARĂ, forfecare, oprire (24H435, 24H436, 
24J785)

2

16H029 BARĂ, forfecare, oprire (24H437) 2
17H030 BARĂ, forfecare, oprire (17R378) 2
16H025 BARĂ, forfecare, oprire (26C273) 2

608 16H034 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H435, 
24H436, 24J785)

2

16H041 PLACĂ, marcator, reglabilă (24H437) 2
16H035 PLACĂ, marcator, reglabilă (17R378) 2
16H036 PLACĂ, marcator, reglabilă (26C273) 2

609 16H044 ȘURUB, reglare, marcator 4
610 125028 ȘURUB, umăr, cap articulaţie M8 4
611 125027 ȘURUB, umăr, cap articulaţie M8 4
612 110501 ȘURUB, cap, sch M6 x 8 4

ȘURUB, cap, sch M6 x 8 (17R378) 6
ȘURUB, cap, sch M6 x 8 (26C273) 6

613 121518 ȘURUB, cap, shc 20
614 125029 ȘURUB, umăr, cap articulaţie M5 4

ȘURUB, umăr, cap articulaţie M5 (17R378) 6
ȘURUB, umăr, cap articulaţie M5 (26C273) 6

615 123340 ȘURUB, maş., cap plat, conic 4
ȘURUB, maş., cap plat, conic (17R378) 6
ȘURUB, maş., cap plat, conic (26C273) 6

616 16H189 GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (24H435) 1
16H161 GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (24H436) 1
16H162 GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (24H437) 1
16J802 GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (24J785) 1
17R385 GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (17R378) 1
17W534 GHIDAJ, bară, forfecare, dublă (26C273) 1

617 123385 CUI SPINTECAT 1
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Piese - Marcator FlexDie
16Y661 5 cm
16Y662 8 cm
16Y320 10 cm
16Y663 12 cm
16Y190 15 cm
16Y664 18 cm
16Y326 20 cm
16Y665 22,5 cm
16Y332 25 cm
16Y207 30 cm
26D189 45 cm

714

720

721
722
723

724

730

715

728

715

730

731

729

701702

703

705

704

725

726

710

706

707

713

711
708

709
710

740

745

716 716727

719

717

718

742741 743744
ti26035a
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Lista de piese - Marcator FlexDie
Ref. Piesă Descriere Cant.
701 16Y261 ȘURUB, cap, hex hd, M12 X 1,75 X 25 1
702 16Y077 CONECTOR, pivot talpă 1
703 107539 PIULIŢĂ, hexagonală 1
704 124704 ȘAIBĂ, elastică, metalică 1
705 16Y081 SUPORT, suport marcator 1
706 557391 DOP, etanşare 1/4 NPTF 3
707 105326 ȘURUB, cap hexagonal 4
708 16Y237 TUB, arzător faţă, 2 in (16Y661) 1

TUB, arzător faţă, 3 in. (16Y662)
16Y252 TUB, arzător faţă, 4 in. (16Y320) 1
16Y681 TUB, arzător faţă, 5 in. (16Y663) 1
16Y237 TUB, arzător faţă, 6 in. (16Y190) 1
16Y715 TUB, arzător faţă, 7 in. (16Y664) 1
16Y689 TUB, arzător faţă, 8 in (16Y326) 1
16Y755 TUB, arzător faţă, 9 in. (16Y665) 1
16Y486 TUB, arzător faţă, 10 in. (16Y332) 1
16Y244 TUB, arzător faţă, 12 in. (16Y207) 1
26D123 TUB, arzător faţă, 18 in. (26D189) 1

709 17D594 FITING, cot 45, 1/4 NPT 1
710 16Y225 RACORD, decuplare rapidă, tată 2
711 17B231 SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y661) 4

SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y662) 1
SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y320) 4
SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y663) 4
SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y190) 4
SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y664) 4
SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y326) 4
SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y665) 6
SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y332) 6
SET, reparare, cap arzător, marcator (16Y207) 6
SET, reparare, cap arzător, marcator (26D189) 6

713 16H104 INDICATOR, arzător (inclus în 711) 2
714 MARCATOR, ansamblu sudat, 2 in. (16Y661) 1

MARCATOR, ansamblu sudat, 3 in. (16Y662) 1
MARCATOR, ansamblu sudat, 4 in. (16Y320) 1
MARCATOR, ansamblu sudat, 5 in. (16Y663) 1
MARCATOR, ansamblu sudat, 6 in. (16Y190) 1
MARCATOR, ansamblu sudat, 7 in. (16Y664) 1
MARCATOR, ansamblu sudat, 8 in (16Y326) 1
MARCATOR, ansamblu sudat, 9 in. (16Y665) 1
MARCATOR, ansamblu sudat, 10 in. (16Y332) 1
MARCATOR, ansamblu sudat, 12 in. (16Y207) 1
MARCATOR, ansamblu sudat, 18 in. (26D189) 1

715 125028 ȘURUB, umăr, cap articulaţie M8 2
716 121518 ȘURUB, capac, sch (16Y661) 8

ȘURUB, capac, sch (16Y662) 10
ȘURUB, capac, sch (16Y320) 10
ȘURUB, capac, sch (16Y663) 11
ȘURUB, capac, sch (16Y190) 11
ȘURUB, capac, sch (16Y664) 11
ȘURUB, capac, sch (16Y326) 11
ȘURUB, capac, sch (16Y665) 12
ȘURUB, capac, sch (16Y332) 12
ȘURUB, capac, sch (16Y207) 12
ȘURUB, capac, sch (26D189) 12

717 24H580 PLACĂ, talpă, marcator pro, stânga (16Y661) 1
17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y320) 1
17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y662) 1
17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y663) 1
17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y190) 1
17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y664) 1
17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y326) 1
17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y665) 1
17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y332) 1
17D499 PLACĂ pivot, stânga (16Y207) 1
17D499 PLACĂ pivot, stânga (26D189) 1

718 17A184 BARĂ, forfecare, 2 in., (16Y661) 1
17D535 BARĂ, forfecare, 3 in., (16Y320) 1
17D536 BARĂ, forfecare, 4in., (16Y662) 1
17D537 BARĂ, forfecare, 5 in. (16Y663) 1
17D538 BARĂ, forfecare, 6 in. (16Y190) 1
17D539 BARĂ, forfecare, 7 in. (16Y664) 1
17D540 BARĂ, forfecare, 8 in (16Y326) 1
17D541 BARĂ, forfecare, 9 in. (16Y665) 1
17D542 BARĂ, forfecare, 10 in. (16Y332) 1
17D543 BARĂ, forfecare, 12 in (16Y207) 1
18F287 BARĂ, forfecare, 18 in (26D189) 1

719 16G996 BARĂ, susţinere, 2 in., (16Y661) 1

16H001 BARĂ, susţinere, 3 in.,(16Y662) 1
16G995 BARĂ, susţinere, 3 in., (16Y320) 1
16H006 BARĂ, susţinere, 5 in. (16Y663) 1
16G996 BARĂ, susţinere, 6 in. (16Y190) 1
16H007 BARĂ, susţinere, 7 in. (16Y664) 1
16G997 BARĂ, susţinere, 8 in (16Y326) 1
16H008 BARĂ, susţinere, 9 in. (16Y665) 1
16G998 BARĂ, susţinere, 10 in. (16Y332) 1
16G999 BARĂ, susţinere, 12 in. (16Y207) 1
18F282 BARĂ, susţinere, 18 in. (26D189) 1

720 16H044 ȘURUB, reglare, marcator 2
721 16H025 BARĂ, forfecare, oprire, 2 in, (16Y661) 1

17D544 BARĂ, forfecare, oprire, 3 in., (16Y662) 1
17D545 BARĂ, forfecare, oprire, 4 in. (16Y320) 1
17D546 BARĂ, forfecare, oprire, 5 in. (16Y663) 1
17D547 BARĂ, forfecare, oprire, 6 in. (16Y190) 1
17D548 BARĂ, forfecare, oprire, 7 in. (16Y664) 1
17D549 BARĂ, forfecare, oprire, 8 in (16Y326) 1
17D550 BARĂ, forfecare, oprire, 9 in. (16Y665) 1
17D551 BARĂ, forfecare, oprire, 10 in. (16Y332) 1
17D552 BARĂ, forfecare, oprire, 12 in. (16Y207)
18F285 BARĂ, forfecare, oprire, 18 in. (26D189) 1

722 110501 ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y661) 3
ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y662) 2
ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y320) 2
ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y663) 3
ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y190) 3
ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y664) 3
ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y326) 3
ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y665) 4
ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y332) 4
ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (16Y207) 4
ȘURUB, capac, sch (M6 X 8) (26D189) 4

723 17A188 PLACĂ, marcator, reglabilă, 2 in., (16Y661) 1
17D526 PLACĂ, marcator, reglabilă, 3 in., (16Y662) 1
17D527 PLACĂ, marcator, reglabilă, 4 in. (16Y320) 1
17D528 PLACĂ, marcator, reglabilă, 5 in. (16Y663) 1
17D529 PLACĂ, marcator, reglabilă, 6 in. (16Y190) 1
17D530 PLACĂ, marcator, reglabilă, 7 in. (16Y664) 1
17D531 PLACĂ, marcator, reglabilă, 8 in (16Y326) 1
17D532 PLACĂ, marcator, reglabilă, 9 in. (16Y665) 1
17D533 PLACĂ, marcator, reglabilă, 10 in. (16Y332) 1
17D534 PLACĂ, marcator, reglabilă, 12 in. (16Y207) 1
18F286 PLACĂ, marcator, reglabilă, 18 in. (26D189) 1

724 17D772 ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y661) 3
ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y662) 2
ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y320) 2
ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y663) 3
ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y190) 3
ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y664) 3
ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y326) 3
ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y665) 4
ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y332) 4
ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (16Y207) 4
ȘURUB, umăr, cap cheie, M5 (26D189) 4

725 16Y222 TUB, arzător spate, 2 in., (16Y661) 1
17D517 TUB, arzător spate, 3 in., (16Y662) 1
17D518 TUB, arzător spate, 4 in. (16Y320) 1

TUB, arzător spate, 5 in. (16Y663) 1
17D520 TUB, arzător spate, 6 in. (16Y190) 1

TUB, arzător spate, 7 in. (16Y664) 1
17D522 TUB, arzător spate, 8 in. (16Y326) 1
17D523 TUB, arzător spate, 9 in. (16Y665) 1
17D524 TUB, arzător spate, 10 in. (16Y332) 1
17D525 TUB, arzător spate, 12 in. (16Y207) 1
26D122 TUB, arzător spate, 18 in. (26D189) 1

726 16Y235 FITING, niplu, 1/4 NPT la 1/8 NPT 1
727 24H581 PLACĂ, talpă, marcator pro, dreapta (16Y661) 1

17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y320) 1
17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y662) 1
17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y663) 1
17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y190) 1
17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y664) 1
17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y326) 1
17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y665) 1
17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y332) 1
17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (16Y207) 1
17D497 PLACĂ, pivot, dreapta (26D189) 1

Ref. Piesă Descriere Cant.
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728 123340 ȘURUB, maş., cap plat, conic (16Y661) 3
ȘURUB, maş., cap plat, conic (16Y662) 2
ȘURUB, maş., cap plat, conic (16Y320) 2
ȘURUB, maş., cap plat, conic (16Y663) 3
ȘURUB, maş., cap plat, conic (16Y190) 3
ȘURUB, maş., cap plat, conic (16Y664) 3
ȘURUB, maş., cap plat, conic (16Y326) 3
ȘURUB, maş., cap plat, conic (16Y665) 4
ȘURUB, maş., cap plat, conic (16Y332) 4
ȘURUB, maş., cap plat, conic (16Y207) 4
ȘURUB, maş., cap plat, conic (26D189) 4

729 16Y198 FURCĂ, ansamblu sudat, 2 in. (16Y661) 1
16Y702 FURCĂ, ansamblu sudat, 3 in. (16Y662) 1
16Y324 FURCĂ, ansamblu sudat, 4 in. (16Y320) 1
16Y673 FURCĂ, ansamblu sudat, 5 in. (16Y663) 1
16Y198 FURCĂ, ansamblu sudat, 6 in. (16Y190) 1
16Y713 FURCĂ, ansamblu sudat, 7 in. (16Y664) 1
16Y330 FURCĂ, ansamblu sudat, 8 in. (16Y326) 1
16Y753 FURCĂ, ansamblu sudat, 9 in. (16Y665) 1
16Y336 FURCĂ, ansamblu sudat, 10 in. (16Y332) 1
16Y206 FURCĂ, ansamblu sudat, 12 in. (16Y207) 1
26D121 FURCĂ, ansamblu sudat, 18 in. (26D189) 1

730 125027 ȘURUB, umăr, cap articulaţie M8 2
731 16Y205 MÂNER, mâner marcator, ansamblu 1
740 17D504 TALPĂ FLOTANTĂ, stânga 1
741 16Y267 ȘAIBĂ, plată, M10 2
742 105327 PIULIŢĂ, hexagonală 2
743 17D593 PIULIŢĂ, subţire, M10 (nu la 16Y661) 2
744 17D502 TALPĂ FLOTANTĂ, dreapta 1
745 17D508 BARĂ, forfecare, 3 in., (16Y662) 1

17D509 BARĂ, forfecare, 4 in., (16Y320) 1
17D510 BARĂ, forfecare, 5 in., (16Y663) 1
17D511 BARĂ, forfecare, 6 in., (16Y190) 1
17D512 BARĂ, forfecare, 7 in., (16Y664) 1
17D513 BARĂ, forfecare, 8 in., (16Y326) 1
17D514 BARĂ, forfecare, 9 in., (16Y665) 1
17D515 BARĂ, forfecare, 10 in., (16Y332) 1
17D516 BARĂ, forfecare, 12 in., (16Y207) 1
18F291 BARĂ, forfecare, 18 in., (26D189) 1

Ref. Piesă Descriere Cant.
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Piese - Marcator FlexDie pentru linie dublă
16Y338 8-8-8 cm
16Y352 10-8-10 cm
16Y666 10-5-10 cm
16Y363 10-10-10 cm
26D109 15-8-15 cm

813

819

818

821

827

816

823

824
820

815815

815

829

828
830

815

825

826

808

811

807

805
810

806

809

808

801

804 800

802

803

814

817

822

ti23117a

831

811
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Lista de piese- Ref. marcator linie dublă
Ref. Piesă Descriere Cant.
800 16Y261 ȘURUB, cap, hex hd, M12 x 1,75 x 25 1
801 16Y081 SUPORT, suport marcator 1
802 107539 PIULIŢĂ, hexagonală 1
803 124704 ȘAIBĂ, elastică, metalică 1
804 16Y077 CONECT, pivot marcator 1
805 557391 DOP, etanşare, 1/4 NPTF 3
806 105326 ȘURUB, cap hexagonal 4
807 16Y351 TUB, arzător faţă, 3-3-3 (16Y338) 1

16Y361 TUB, arzător faţă,4-3-4 
(16Y352, 16Y666)

1

16Y371 TUB, arzător faţă, 4-4-4 (16Y363) 1
26D117 TUB, arzător faţă, 6-3-6 (26D109) 1

808 16Y225 RACORD, decuplare rapidă, tată 2
809 867310 FITING, niplu hex 1/4 x 1/4 npt 1
810 17B231 SET, reparare, cap arzător, marcator 

(model 16Y338)
4

SET, reparare, cap arzător, marcator 
(model 16Y352)

6

SET, reparare, cap arzător, marcator 
(model 16Y666)

6

SET, reparare, cap arzător, marcator 
(model 16Y363)

6

SET, reparare, cap arzător, marcator 
(model 26D109)

6

811 16H104 INDICATOR, arzător (inclus în 810) 2
813 16Y339 MARCATOR, ansamblu sudat, 3-3-3 

(16Y338)
1

16Y353 MARCATOR, ansamblu sudat, 4-3-4 
(16Y352)

1

16Y800 MARCATOR, ansamblu sudat, 4-2-4 
(16Y666)

1

16Y364 MARCATOR, ansamblu sudat, 4-4-4 
(16Y363)

1

26D115 MARCATOR, ansamblu sudat, 6-3-6 
(26D109)

1

814 125028 ȘURUB, umăr, cap articulaţie M8 2
815 121518 ȘURUB, capac, sch 20
816 24H580 MARCATOR, ansamblu sudat, 

proscreed, stânga
2

817 125027 ȘURUB, umăr, cap articulație M8 2
818 16H160 BARĂ, forfecare, marcator, dublă 3 in. 

(16Y338)
2

16H159 BARĂ, forfecare, marcator, dublă, 4 in. 
(16Y352, 16Y666, 16Y363)

2

17A211 BARĂ, forfecare, marcator, dublă, 6 in. 
(26D109)

2

819 16H001 BARĂ, susţinere (16Y338) 2

16G995 BARĂ, susţinere (16Y352) 2
16G995 BARĂ, susţinere (16Y666) 2
16H159 BARĂ, susţinere (16Y363) 2
16G996 BARĂ, susţinere (26D109) 2

820 16H044 ȘURUB, reglare, marcator 4
821 16H029 BARĂ, forfecare, oprire (16Y338) 2

16H024 BARĂ, forfecare, oprire (16Y352, 
16Y666, 16Y363)

2

16H025 BAR, shear, stop (26D109) 2
822 110501 ȘURUB, capac, sch (M6 x 8) 4
823 16H033 PLACĂ, marcator, reglabilă, 3 in. 

(16Y338)
2

16H034 PLACĂ, marcator, reglabilă, 4 in. 
(16Y352, 16Y666, 16Y363)

2

824 125029 ȘURUB, umăr, cap articulaţie, M5 4
825 16Y347 TUB, arzător spate, 3-3-3 (16Y338) 1

16Y358 TUB, arzător spate, 4-3-4 (16Y352) 1
16Y806 TUB, arzător spate, 4-2-4 (16Y666) 1
16Y368 TUB, arzător spate, 4-4-4 (16Y363) 1
26D128 TUB, arzător spate, 6-3-6 (26D109) 1

826 16Y235 FITING, NIPLU 1/4 npt la 1/8 npt 1
827 24H581 PLACĂ, talpă, proscreed, dreapta 2
828 123340 ȘURUB, maş., cap plat, conic 4
829 16Y344 FURCĂ, ansamblu sudat, 3-3-3 

(16Y338)
1

16Y355 FURCĂ, ansamblu sudat, 4-3-4 
(16Y352)

1

16Y336 FURCĂ, ansamblu sudat, 4-2-4 
(16Y666)

1

16Y206 FURCĂ, ansamblu sudat, 4-4-4 
(16Y363)

1

26D114 FURCĂ, ansamblu sudat, 4-4-4 
(26D109)

1

830 16H162 GHIDAJ, bară, forfecare, dublă, 3-3-3 
(16Y338)

1

16H189 GHIDAJ, bară, forfecare, dublă, 4-3-4 
(16Y352)

1

16Y805 GHIDAJ, bară, forfecare, dublă, 4-2-4 
(16Y666)

1

16H161 GHIDAJ, bară, forfecare, dublă, 4-4-4 
(16Y363)

1

18F275 GUIDE, bar, shear, double, 6-3-6 
(26D109)

1

831 16Y205 MÂNER, mâner marcator, ansamblu 1

Ref. Piesă Descriere Cant.



Toate informaţiile scrise şi vizuale din acest document reflectă cele mai recente informaţii cu privire la produs disponibile la data publicării. 
Graco îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Pentru informaţii privind patentele, consultaţi www.graco.com/patents.
Traducerea instrucţiunilor originale. This manual contains Romanian. MM 3A1738

Sediul Graco: Minneapolis
Birouri internaţionale: Belgia, China, Japonia, Coreea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN 55440-1441 USA
Copyright 2011, Graco Inc. Toate unităţile de producţie Graco sunt înregistrate ISO 9001.

www.graco.com
Revizia K, Mai 2022

Garanţia standard Graco
Graco garantează că toate echipamentele la care se face referire în acest document produse de Graco şi inscripţionate cu acest nume nu prezintă 
defecte de material şi de fabricaţie la data vânzării către cumpărătorul iniţial. Cu excepţia unor eventuale garanţii speciale, extinse sau limitate 
emise de Graco, Graco se însărcinează să repare sau să înlocuiască, timp de douăsprezece luni de la data cumpărării, orice piesă a 
echipamentului a cărei defecţiune va fi constatată de către Graco. Această garanţie se aplică doar dacă echipamentul a fost montat, pus 
în funcţiune şi întreţinut conform recomandărilor scrise ale Graco.

Această garanţie nu acoperă următoarele, Graco nemaifiind în acest caz răspunzătoare: degradarea generală, precum şi orice defecţiune, 
deteriorare sau uzură cauzată de instalarea defectuoasă, folosirea improprie, abraziuni, coroziuni, întreţinerea necorespunzătoare sau improprie, 
neglijenţă, accidente, modificări aduse structurii sau înlocuirea unor piese cu unele de altă provenienţă. Graco nu este răspunzătoare nici pentru 
defecţiuni, deteriorări sau uzuri cauzate de incompatibilitatea echipamentului Graco cu structuri, accesorii, echipamente sau materiale de altă 
provenienţă, ca şi de erorile de proiectare, execuţie, montaj, exploatare sau întreţinere ale structurilor, accesoriilor, echipamentelor sau 
materialelor de altă provenienţă.

Această garanţie este condiţionată de returnarea pe cheltuiala clientului a echipamentului care se susţine a fi defect către un distribuitor autorizat 
Graco, pentru verificarea respectivului defect. Dacă se va constata că defectul este real, Graco va repara sau înlocui cu titlu gratuit orice piese 
defecte. Echipamentul va fi returnat cumpărătorului iniţial, transportul fiind suportat de companie. Dacă la verificarea echipamentului nu se vor 
constata defecte de material sau fabricaţie, se vor efectua reparaţii la un tarif rezonabil, în care va putea intra costul pieselor de schimb, 
al manoperei şi al transportului.

PREZENTA GARANŢIE EXCLUDE ŞI SUPLINEŞTE ORICE ALTE GARANŢII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ 
A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANŢIA DE VANDABILITATE SAU CEA DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. 

Unica obligaţie a Graco şi unicul drept al cumpărătorului pentru orice încălcare a garanţiei va fi conform celor specificate mai sus. Cumpărătorul 
consimte că nu va mai avea la dispoziţie nici un alt drept la reparaţie (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cel de a cere daune incidentale sau 
de consecinţă pentru pierderi de profit, de vânzări, vătămări corporale sau prejudicii materiale, precum şi pentru orice altă pierdere incidentală sau 
de consecinţă). Orice acţiune juridică ce ar invoca încălcarea garanţiei trebuie iniţiată în termen de cel mult doi (2) ani de la data cumpărării.

GRACO NU OFERĂ NICIO GARANŢIE ŞI NU RECUNOAŞTE NICIO GARANŢIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE SAU DE POTRIVIRE 
UNUI ANUMIT SCOP, ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE ACCESORII, ECHIPAMENTE, MATERIALE SAU COMPONENTE PE CARE GRACO 
LE COMERCIALIZEAZĂ, DAR NU LE PRODUCE. Aceste produse care nu sunt produse de Graco, dar sunt comercializate de Graco 
(de exemplu motoare electrice, întrerupătoare, furtunuri etc.), beneficiază, dacă este cazul, de garanţie din partea producătorului lor. 
Graco va oferi cumpărătorului, în limite rezonabile, asistenţă în formularea eventualelor reclamaţii de încălcare a garanţiilor respective.

În nicio împrejurare Graco nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte, incidentale, speciale sau de consecinţă rezultate din faptul că Graco 
a furnizat echipament în aceste condiţii, precum şi din punerea la dispoziţie, acţionarea sau exploatarea oricăror produse sau alte bunuri vândute 
prin prezentul document, fie din cauza unei încălcări a contractului, a garanţei, din neglijenţa Graco sau din alte cauze.

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.

Informaţii despre Graco
Pentru cele mai recente informaţii despre produsele Graco, vizitaţi www.graco.com.

Pentru informaţii despre patente, consultaţi www.graco.com/patents. 

PENTRU A PLASA O COMANDĂ, contactaţi-vă distribuitorul Graco sau telefonaţi la 1-800-690-2894 pentru 
a afla care este distribuitorul cel mai apropiat.

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