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Bediening, Onderdelen

STX™ Luchtpistool met trekker
Voor draagbare spuittoepassingen van materialen op waterbasis. Kan alleen worden 
gebruikt voor de toepassing van materialen op basis van oplosmiddelen wanneer 
afdichtingen verenigbaar met oplosmiddelen zijn geïnstalleerd en geleidende slangen 
compatibel met oplosmiddelen worden gebruikt. Alleen voor professioneel gebruik.

Binnen Europa niet goedgekeurd voor gebruik in ruimtes met ontploffingsgevaar.

Model 17Y910
Vereist maximaal 30 SCFM (0,83 m3/min) lucht

Maximumwerkdruk 7,0 MPa (70 bar, 1000 psi)Maximale luchtwerkdruk 9 bar (0,9 MPa, 125 psi)

Belangrijke veiligheidsinstructies
Lees alle waarschuwingen en instructies in deze 
handleiding en de bedieningshandleiding van de T-Max 
voordat u de apparatuur gebruikt. Bewaar deze instructies.

Bijbehorende handleidingen:

3A6748 T-Max bediening, reparatie, onderdelen
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Waarschuwingen
De onderstaande waarschuwingen betreffen de installatie, het gebruik, de aarding, het onderhoud en de reparatie van 
deze apparatuur. Het symbool met het uitroepteken verwijst naar een algemene waarschuwing en de gevarensymbolen 
verwijzen naar procedurespecifieke risico's. Als u deze symbolen in de handleiding of op de waarschuwingsetiketten 
ziet, raadpleeg dan deze Waarschuwingen. Productspecifieke gevaarsymbolen en waarschuwingen die niet in dit 
hoofdstuk staan beschreven, staan vermeld in de gehele handleiding waar deze van toepassing zijn.

BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Ontvlambare dampen in het werkgebied, zoals die van oplosmiddelen en verf, kunnen ontbranden of 
exploderen. Verf of oplosmiddelen die door het apparaat stromen, kunnen statische elektriciteit opwekken. 
Voorkom brand en explosies onder meer als volgt:

• Gebruik de apparatuur alleen in goed geventileerde ruimtes.
• Zorg dat er geen ontstekingsbronnen zijn, zoals waakvlammen, sigaretten, draagbare elektrische lampen 

en kunststof druppelvangers (deze kunnen statische vonkoverslag geven). 
• Aard alle apparatuur in de werkomgeving.
• Spuit of spoel nooit oplosmiddelen onder hoge druk.
• Houd het werkgebied vrij van afval, inclusief oplosmiddelen, poetslappen en benzine.
• Haal geen stekkers uit stopcontacten, steek geen stekkers in stopcontacten en doe geen lampen aan of uit 

als er brandbare dampen aanwezig zijn.
• Gebruik alleen geaarde slangen.
• Houd het pistool stevig tegen de zijkant van een geaarde emmer gedrukt terwijl u in de emmer spuit. 

Gebruik geen emmervoeringen, tenzij ze antistatisch of geleidend zijn.
• Stop onmiddellijk met werken als u statische vonken ziet of een schok voelt. Gebruik het systeem 

pas weer als u de oorzaak van het probleem kent en het probleem verholpen is.
• Zorg dat er altijd een werkend brandblusapparaat in het werkgebied is.

GEVAAR VOOR INJECTIE DOOR DE HUID
Vloeistof onder hoge druk dat uit een pistool, lekkende slangen of beschadigde onderdelen komt, dringt 
door de huid naar binnen in het lichaam. Dit kan eruitzien als een gewone snijwond, maar het gaat om 
ernstig letsel dat zelfs kan leiden tot amputatie. Raadpleeg onmiddellijk een chirurgisch specialist.

• Richt het pistool niet op iemand of op een lichaamsdeel.
• Houd nooit uw hand voor de spuittip.
• Probeer nooit lekkages te stoppen met uw handen, het lichaam, handschoenen of een doek.
• Volg altijd de Drukontlastingsprocedure wanneer u ophoudt met spuiten en vóór reiniging, controle, 

of onderhoud aan de apparatuur. 
• Draai steeds eerst alle vloeistofkoppelingen goed vast voordat u de apparatuur gaat bedienen.
• Controleer de slangen en koppelingen elke dag. Vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk.

WAARSCHUWING
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GEVAREN VAN MISBRUIK VAN APPARATUUR 
Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

• Bedien het systeem niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen.
• Overschrijd nooit de maximale werkdruk en de maximale bedrijfstemperatuur van het zwakste onderdeel 

in uw systeem. Zie de Technische specificaties van alle apparatuurhandleidingen.
• Gebruik materialen en oplosmiddelen die geschikt zijn voor de bevochtigde onderdelen van de apparatuur. 

Zie de Technische specificaties van alle apparatuurhandleidingen. Lees de waarschuwingen van de 
fabrikant van de vloeistoffen en oplosmiddelen. Vraag de leverancier of verkoper van het materiaal om het 
veiligheidsinformatieblad (MSDS) voor de complete informatie.

• Verlaat het werkgebied niet als de apparatuur in werking is of onder druk staat.
• Schakel alle apparatuur uit en volg de Drukontlastingsprocedure wanneer de apparatuur niet wordt 

gebruikt.
• Controleer de apparatuur dagelijks. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk; 

vervang ze enkel door originele reserveonderdelen van de fabrikant.
• Breng geen veranderingen of wijzigingen in de apparatuur aan. Door veranderingen of wijzigingen kunnen 

goedkeuringen door instanties ongeldig worden en kan er gevaar voor de veiligheid ontstaan.
• Zorg dat alle apparatuur gekeurd en goedgekeurd is voor de omgeving waarin u ze gebruikt.
• Gebruik apparatuur alleen voor het beoogde doel. Neem contact op met uw leverancier voor meer 

informatie.
• Leid slangen en kabels uit de buurt van plaatsen waar gereden wordt, scherpe randen, bewegende 

onderdelen en hete oppervlakken.
• Zorg dat er geen kink in slangen komt en buig ze niet te ver door; trek het apparaat nooit vooruit aan 

de slang.
• Houd kinderen en dieren weg uit het werkgebied.
• Houd u aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.

GEVAAR VAN ALUMINIUM ONDERDELEN ONDER DRUK
Het gebruik van vloeistoffen die niet compatibel zijn met aluminium in apparatuur die onder druk staat, kan 
leiden tot ernstige chemische reacties en kan ervoor zorgen dat de apparatuur stuk gaat. Wanneer u deze 
waarschuwing niet opvolgt, kan dat leiden tot overlijden, ernstig lichamelijk letsel of materiële schade.

• Gebruik geen 1,1,1-trichloorethaan, methyleenchloride, andere halogeenkoolwaterstofoplosmiddelen 
of vloeistoffen die dergelijke oplosmiddelen bevatten.

• Gebruik geen chloorbleekmiddel.
• Veel andere vloeistoffen kunnen stoffen bevatten die kunnen reageren met aluminium. Neem contact 

op met uw materiaalleverancier voor meer info over de compatibiliteit van de materialen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Draag de juiste beschermingsmiddelen als u in het werkgebied aanwezig bent, om u te beschermen tegen 
ernstig letsel, zoals oogletsel, gehoorbeschadiging, inademing van giftige dampen en brandwonden. Deze 
beschermingsmiddelen bestaan uit (maar zijn niet beperkt tot):

• Gezichts- en gehoorbescherming. 
• Ademhalingstoestellen, beschermende kleding en handschoenen, zoals aanbevolen door de fabrikant 

van vloeistof en oplosmiddelen.

WAARSCHUWING
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Drukontlastingsprocedure

Volg altijd de Drukontlastingsprocedure als u dit 
symbool ziet.

1. Zet de drukregelknop op OFF en zet de 
ON/OFF-schakelaar in de OFF-stand.

2. Richt de applicator in de vultrechter. 
Draai de applicator op ON.

3. Als u vermoedt dat de spuittip of de slang verstopt 
is of dat de druk niet helemaal is ontlast:

a. Draai de inspuitkraan, indien geïnstalleerd, 
omlaag in de inspuitstand.

b. Draai de borgring (3), slangkoppeling (41), 
of het overdrukventiel op het spuitapparaat 
HEEL LANGZAAM los om de druk geleidelijk 
te verminderen.

Het systeem blijft onder druk staan totdat deze 
handmatig wordt ontlast. Om ernstig letsel veroorzaakt 
door vloeistof onder druk te voorkomen, zoals injectie 
door de huid, opspattende vloeistof en bewegende 
onderdelen, dient u de Drukontlastingsprocedure te 
volgen wanneer u stopt met spuiten en voordat u de 
apparatuur reinigt, controleert of er onderhoud aan 
pleegt.
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De apparatuur doorspoelen 
(materialen op basis van 
oplosmiddelen)

• Spoel vóór het wisselen van materiaal, voordat de 
vloeistof kan indrogen of uitharden in het apparaat, 
aan het einde van de dag, vóór opslag en voordat 
u de apparatuur gaat repareren.

• Spoel met materiaal dat compatibel is met het 
materiaal dat u afgeeft en met de bevochtigde 
onderdelen van de apparatuur.

• Spoel op de laagst mogelijke druk. Controleer de 
koppelstukken op lekken en draai ze aan indien 
nodig.

• Laat het pistool of enig onderdeel ervan niet in water 
of schoonmaakmiddel zitten. 

1. Volg Drukontlastingsprocedure, pagina 4. 

2. Verwijder de spuitmond of schijf door de borgring (3) 
los te draaien.

3. Verwijder de luchtregelklep (12) en verwijder alle 
residu uit de luchtdoorgangen. 

4. Houd een metalen gedeelte van het pistool stevig 
tegen een geaarde metalen emmer. Spuit met het 
pistool totdat het schoonmaakmiddel wordt 
gedoseerd.

5. Bewaar het apparaat op een droge plaats. 

Aard de apparatuur en afvalcontainer te allen tijde om 
brand en ontploffingen te voorkomen. Spoel altijd bij 
een zo laag mogelijke druk om statische vonken en 
letsel door opspattend materiaal te voorkomen.
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Instellen
Pistool aansluiten op het spuitapparaat
1. Bevestig de materiaalslang aan de vloeistofuitlaat 

van het spuitapparaat. Koppel de luchtslang aan 
de luchtcompressor.

2. Sluit de signaaldraad aan en daarna de luchtslang 
en de materiaalslang en maak deze goed vast. 

OPMERKING: Om de signaaldraad los te koppelen, 
drukt u op de rode lip op het koppelstuk en schuift 
u deze omlaag. 

Spuitmond installeren
1. Als de apparatuur recentelijk is gebruikt, 

Drukontlastingsprocedure, pagina 4.

2. Installeer voor een rond patroon een ronde 
spuitmond (5) en draai de draad borgring (3) 
vast zoals getoond in Fig. 1.

3. Verwijder de borgring (3) voor een vlak patroon. 
Plaats de behuizing van de adapter (4) over de 
ronde spuitmond (5) en bevestig deze met de 
draad borgring (3). Installeer de schijf (2) en 
bevestig deze met de borgmoer (1). Zie Fig. 2. 

OPMERKING: Zie de bedieningshandleiding van 
het spuitapparaat voor instructies over het starten 
en inspuiten van het spuitapparaat.
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Bediening
Het spuitpatroon afstellen

OPMERKING: Zie de bedieningshandleiding van de 
T-Max voor meer informatie.

1. Verwijder de spuitschijf, de adapter en de ringen 
zodat alleen de spuitmond overblijft aan de voorkant 
van het pistool. 

2. Draai de applicator op ON en stel het spuitapparaat 
in op de juiste vloeistofstroom en druk. Een goed 
beginpunt is de vloeistofstroom aanpassen tot 
u een stroom van 20 cm (9 inch) heeft bereikt.

3. Verwijder alle materialen die uit de luchtgaten in 
de ronde spuitmond zijn gelopen.

4. Bevestig de spuitschijf en de adapter en draai de 
ringen met de hand aan. Houd het pistool 0,5 tot 
0,8 m (18 tot 30 inch) van een testoppervlak en 
schakel het lucht naaldventiel in zodat de lucht 
de vloeistof kan verstuiven. Test het spuitpatroon.

5. Stel het lucht naaldventiel af tot het gewenste 
spuitpatroon is bereikt. OPMERKING: Meer 
vloeistofstroom = meer lucht, Minder vloeistofstroom 
= minder lucht.

6. Als het gewenste spuitpatroon niet kan worden 
bereikt, probeer dan de luchtdruk aan te passen 
of probeer een andere combinatie van spuitschijf 
en spuitmond.

7. Laat de trekker los als u klaar bent met spuiten. 
De doorgang van de vloeistof blijft open en 
vermindert de druk. De druk wordt verminderd 
als de vloeistofstroom stopt.

8. Als de druk is verminderd, drukt u op de stopknop 
van de trekker om de doorgang van de vloeistof 
te sluiten.

Reinigen
Spoel het STX spuitpistool met trekker grondig door 
na elke activiteit voordat de vloeistof gaat uitharden in 
het pistool. Bewaar het apparaat op een droge plaats. 
Laat de spuitkop of enig onderdeel ervan niet in water 
of schoonmaakmiddel zitten.
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De spuitmond en spuitschijf selecteren
Er worden zes spuitschijven en vijf spuitmonden geleverd bij het spuittoestel. Deze onderdelen kunnen onderling 
worden verwisseld om een patroon te produceren voor elke activiteit. Gebruik het onderstaande schema om te 
helpen bij het bepalen van de juiste combinatie voor uw toepassing. 

Handige tips
• Een spuitafstand van 0,5 tot 0,8 m (18 tot 30 inch) 

wordt aanbevolen voor de meeste toepassingen. 

• Blijf de trekker van het pistool vasthouden en beweeg 
zo snel mogelijk.

• Stel de vergrendeling van de trekker van 
het pistool zodanig in dat deze open blijft en 
verminder vermoeidheid bij de operator op 
grote werkoppervlakken.

• Gesimuleerd akoestisch materiaal met een textuur 
van polystyreen wordt eenvoudig samengeperst 
zodat de systeemdruk langzamer wordt opgebouwd.

• Houd de rand vochtig bij het spuiten van elastomeren. 
Spuit in verticale stappen, gevolgd door horizontale 
stappen. Houd het pistool dan verder weg en 
“bestuif” het gebied om het patroon te laten 
versmelten.

• Om plafonds te spuiten met een hoogte van 3 tot 4 m 
(9 tot 12 ft) zonder steunpoten of een steiger te 
gebruiken, gebruikt u meer druk en opent u het lucht 
naaldventiel verder om materiaal aan te brengen op 
het plafond. 

• Controleer de consistentie van het materiaal van tijd 
tot tijd. Het materiaal kan dikker worden als het niet 
in beweging is, wat leidt tot langzamer werken. 
Controleer het materiaal en verdun het zonodig 
om de juiste consistentie te blijven houden. 

• Haal de druk volledig weg alvorens de doorgang 
van de vloeistof te sluiten bij het spuiten van 
geaggregeerd materiaal. Geaggregeerd materiaal 
onder druk bevat een groot risico op ophoping in 
het pistool. 

• Als u voor langere tijd niet spuit, 
Drukontlastingsprocedure, pagina 4.

Toepassing WideTex™ schijf Spuitmond (mm) Luchtvolume
Verhard

Gesimuleerd geluiddempend - fijn W6H 4 hoog
 - medium W8H 6 hoog
 - Grof W10H 8 - 10 hoog

Mist W4H 4 hoog
Sinaasappelstructuur W4H of W6H 4 - 8 Middel tot hoog
Spatlaag W6H of W8H 6 - 10 Laag tot middel
Grof opgesmeerd W6H of W8H 6 - 8 laag
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Onderhoud

1. Voer Drukontlastingsprocedure, pagina 4 uit.

2. Verwijder de schijf en de spuitmond.

3. Verwijder de trekker (25).

4. Schroef de luchtregelklep (12) los en reinig deze.

5. Gebruik een 3/8-inch inbussleutel voor 
het losschroeven van de boutkop (11). 

6. Schroef de veer en de klepgeleider (16) los. 
Verwijderen van O-ring (18) en pakking (17).

7. Gebruik een 3/8-sleutel om de huls van de 
trekkerstop (27), de kogellager (29) en de veer van 
de trekkerstop (30) te verwijderen. Inspecteer de 
opening en verwijder alle opgehoopte materialen.

8. Reinig en inspecteer alle onderdelen. Vervang 
de versleten of beschadigde onderdelen. 

9. Smeer alle pakkingen, O-ringen en bewegende 
delen. Zet het pistool weer in elkaar. 

30 29



Onderdelen 17Y910 

10 3A6797C

Onderdelen 17Y910

Ref. Onderdeel Omschrijving Aantal
1 17Y924 MOER, bevestiging 1

2 SPUITTIP SCHIJVEN
24S114 TIP, schijf, spray, W4, verhard 1

24S115 TIP, schijf, spray, W6, verhard 1

24S116 TIP, schijf, spray, W8, verhard 1

24S117 TIP, schijf, spray, W10, verhard 1

24S118 TIP, schijf, spray, W12, verhard 1

24S119 TIP, schijf, spray, WXL, verhard 1

3 17Y931 BORGRING 1

4 17Y923 BEHUIZING, adapter 1

5 RONDE SPUITMOND PISTOOL 
(alle maten meegeleverd)

17Z563 SPUITMOND, pistool, 4mm 1

17Z564 SPUITMOND, pistool, 6mm 1

17Z565 SPUITMOND, pistool, 8mm 1

17Z566 SPUITMOND, pistool, 10mm 1

17Z567 SPUITMOND, pistool, 12mm 1

6 17Y925 KLEP, steel 1

7 119343 RING, borgring, draad 1

8 17Z163 DICHTING, u-vormig 1

9 17Y914 CARROSSERIE, spuitpistool, voorkant 1

10 160217 PEN, draai- 1

11 160233 BOUT 1

12 17Z413 KIT, luchtregelklep 1

13 160231 SCHROEF, regeling vloeistofklep 1

14 111966 VEER, vloeistofklep 1

15 160227 STANG, duwen, vloeistofklep 1

16 160232 GELEIDER, veer en klep 1

17 156082 O-RING 2

18 150925 PAKKING, koper 1

19 203953 BORGSCHROEF, trekker 1

20 17Y911 HUIS, pistool- 1

21 160215 VERGRENDELING, trekker 1

22 17Y938 VERLOOPSTUK, luchtinlaat 1

23 156454 O-RING 1

24 17Y915 SCHAKELAAR, riet, patroon 1

25 17Z346 TREKKER 1

26 17Y927 KNOP, trekkerstop 1

27 17Y926 HULS, trekkerstop 1

28 29029 BORGRING 1

29 101956 KOGEL, lager 1

30 17Y929 VEER, trekkerstop 1

31 161319 VEER, luchtklep 1

32 177139 SCHOTEL, klep 1

33 169643 STEEL, luchtklep 1

34 160910 PAKKING, niet-metaal 1

35 160229 ZITTING, luchtklep 1

36 160240 PAKKING, steel luchtklep 1

37 160228 MOER, pakking, steel luchtklep 1

38 17Y919 ADAPTER, wartel 1

39 124796 O-RING 1

40 17Y920 WARTEL, constructie 1

41 289874 KOPPELSTUK, vrouwelijk 1

Ref. Onderdeel Omschrijving Aantal
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Technische gegevens

Geluidsdruk gemeten op 0,5 meter (1,6 feet) afstand van de apparatuur.
Geluidsdruk gemeten conform ISO-3744.

. . . . . . . . . . . . STX pistool met trekker
VS Metrisch

Maximale luchtwerkdruk 125 psi 0,9 MPa, 9 bar

Luchtvereisten 30 scfm 0,84 m3/min

Afmeting materiaalinlaat 1” npt (m)

Afmeting luchtinlaat 1/4 inch QD 6,35mm QD

Natte delen Aluminium, roestvrij staal, staal, 
Viton, nylon

Aluminium, roestvrij staal, staal, 
Viton, nylon

 . . . . . . . . . . Geluidsgegevens (alleen pistool)
Geluidsdrukniveau 96dB(A)* 96dB(A)*

Geluidsvermogen 104dB(A)* 104dB(A)*

* Gesimuleerde akoestische textuur van het spuiten onder normale omstandigheden zoals gespecificeerd door 
de fabrikant van het materiaal. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afmetingen:

Gewicht (droog, exclusief verpakking) 3,65 lb 1656 g

Hoogte 12,0 inch 30,5 cm
Lengte 10,0 inch 26,5 cm

Breedte 2,0 inch 4,3 cm



Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document geven de meest recente 
productinformatie weer zoals bekend op het tijdstip van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vertaling van de originele instructies. This manual contains Dutch. MM 3A6746
Hoofdkantoor Graco: Minneapolis

Kantoren in het buitenland: België, China, Japan, Korea
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Standaard Graco-garantie
Graco garandeert dat alle in dit document genoemde en door Graco vervaardigde apparatuur waarop de naam Graco vermeld staat, op de datum 
van verkoop voor gebruik door de oorspronkelijke koper vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Met uitzondering van speciale, uitgebreide, of 
beperkte garantie zoals gepubliceerd door Graco, zal Graco, gedurende een periode van twaalf maanden na verkoopdatum, elk onderdeel van de 
apparatuur dat naar het oordeel van Graco gebreken vertoont herstellen of vervangen. Deze garantie is alleen van toepassing op voorwaarde dat 
de apparatuur conform de schriftelijke aanbevelingen van Graco geïnstalleerd, bediend en onderhouden is.

Normale slijtage en veroudering, of slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door onjuiste installatie, verkeerde toepassing, slijtend 
materiaal, corrosie, onvoldoende of onjuist uitgevoerd onderhoud, nalatigheid, ongeval, eigenmachtige wijzigingen aan de apparatuur, of het 
vervangen van Graco-onderdelen door onderdelen van andere herkomst, vallen niet onder de garantie en Graco is daarvoor niet aansprakelijk. 
Graco is ook niet aansprakelijk voor slecht functioneren, beschadiging of slijtage veroorzaakt door de onverenigbaarheid van Graco-apparatuur 
met constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn, en ook niet voor fouten in het ontwerp, bij de fabricage 
of het onderhoud van constructies, toebehoren, apparatuur of materialen die niet door Graco geleverd zijn.

Deze garantie wordt verleend onder de voorwaarde dat de apparatuur waarvan de koper stelt dat die een defect vertoont gefrankeerd wordt 
verzonden naar een erkende Graco dealer opdat de aanwezigheid van het beweerde defect kan worden geverifieerd. Indien het beweerde defect 
inderdaad wordt vastgesteld, zal Graco de defecte onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. De apparatuur zal gefrankeerd worden 
teruggezonden naar de oorspronkelijke koper. Indien bij de inspectie geen materiaal- of fabricagefouten worden geconstateerd, dan zullen de 
herstellingen worden uitgevoerd tegen een redelijke vergoeding, in welke vergoeding de kosten van onderdelen, arbeid en vervoer begrepen 
kunnen zijn.

DEZE GARANTIE IS EXCLUSIEF, EN TREEDT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, 
DAARONDER INBEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING. 

De enige verplichting van Graco en het enige verhaal van de klant bij inbreuk op de garantie is zoals hierboven bepaald is. De koper gaat ermee 
akkoord dat geen andere verhaalmogelijkheid (waaronder, maar niet beperkt tot vergoeding van incidentele schade of van vervolgschade door 
winstderving, gemiste verkoopopbrengsten, letsel aan personen of materiële schade, of welke andere incidentele verliezen of vervolgverliezen 
dan ook) aanwezig is. Elke klacht wegens inbreuk op de garantie moet binnen twee (2) jaar na aankoopdatum kenbaar worden gemaakt.

GRACO GEEFT GEEN GARANTIE EN WIJST ELKE IMPLICIETE GARANTIE AF BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID 
VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING, MET BETREKKING TOT TOEBEHOREN, APPARATUUR, MATERIALEN OF COMPONENTEN DIE 
GRACO GELEVERD, MAAR NIET VERVAARDIGD HEEFT. Deze items die wel verkocht, maar niet vervaardigd zijn door Graco (zoals 
elektromotoren, schakelaars en slangen) vallen, waar van toepassing, onder de garantie van de fabrikant. Graco zal aan de koper redelijke 
ondersteuning verlenen bij het aanspraak maken op die garantie.

Graco is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is van het feit dat Graco dergelijke 
apparatuur heeft geleverd, of van de uitrusting, de werking, of het gebruik van producten of andere goederen op deze wijze verkocht, ongeacht 
of die ontstaat door inbreuk op een contract, inbreuk op de garantie, nalatigheid van Graco, of anderszins.

Graco-informatie
Voor de meest recente informatie over Graco-producten verwijzen we u naar www.graco.com.

Kijk op www.graco.com/patents voor patentinformatie. 

OM EEN BESTELLING TE PLAATSEN neemt u contact op met uw Graco-distributeur of belt u op het nummer 1-800-690-2894 
voor meer informatie over het dichtstbijzijnde verkooppunt.

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