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Töötamine, osad

STX™ Pneumaatiline pihustuspüstol
Vesialusel materjalide portatiivseks pihustamiseks. Lahustipõhiste materjalide kasutamine on 
lubatud ainult siis, kui paigaldatud on lahustiga ühilduvad tihendid ja lahustiga ühilduvad, 
elektrit juhtivaid voolikuid. Ainult professionaalseks kasutuseks.

Pole mõeldud kasutamiseks Euroopas plahvatusohtlikus keskkonnas.

Mudel 17Y910
Vajab kuni 30 SCFM (0,83 m3/min) õhku

1000 psi (7,0 MPa, 70 baari) maksimaalne töörõhk125 psi (0,9 MPa, 9 baari) maksimaalne õhu töörõhk

Tähtsad ohutusjuhised
Enne seadme kasutamist lugege läbi selles kasutusjuhendis 
ja T-Maxi kasutusjuhendis toodud hoiatused ja juhised. 
Hoidke need juhised alles.

Seotud juhendid:

3A6748 T-Maxi kasutamine, parandamine, osad
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Hoiatused
Järgmised hoiatused puudutavad seadme seadistamist, kasutamist, maandamist, hooldamist ja parandamist. Hüüumärk 
osutab üldistele hoiatustele ja ohusümbolid viitavad toimingutega seotud ohtudele. Kui leiate need sümbolid kasutusjuhendi 
põhitekstist või hoiatussiltidelt, vaadake nende tähendust jaotisest Hoiatused. Kasutusjuhendi põhitekstis võib esineda tootele 
iseloomulikke ohusümboleid ja hoiatusi, mida selles jaotises ei käsitleta.

TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT
Kergesti süttivad aurud, nt lahusti- ja värviaurud, võivad tööpiirkonnas süttida või plahvatada. Värvi või lahusti 
voolamine läbi seadme võib tekitada staatilist elektrit. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks pöörake tähelepanu 
järgmisele.

• Kasutage seadmeid ainult hästiventileeritud kohas.
• Kõrvaldage kõik süüteallikad, nt signaallambid, sigaretid, kaasaskantavad elektrilambid ja plastmaterjalist 

rippkardinad (staatilise elektri oht). 
• Maandage kõik tööpiirkonnas olevad seadmed.
• Ärge mitte kunagi pihustage ega uhtke lahustit kõrgsurvel.
• Hoidke töökoht puhas prahist, sh lahustitest, kaltsudest ja bensiinist.
• Tuleohtlike aurude olemasolul ärge ühendage ega eemaldage pistikut pistikupesast, samuti ärge lülitage 

valgusteid sisse ega välja.
• Kasutage üksnes maandusega voolikuid.
• Kui hakkate pihustama anumasse, siis suruge püstol kindlalt vastu maandatud anuma külgseina. Ärge avage 

ämbrimuhve, kui need ei ole antistaatilised või juhtivad.
• Lõpetage töö kohe, kui esineb staatilisi sädemeid või tunnete elektrilööki. Ärge kasutage seadet enne, kui olete 

probleemi põhjuse leidnud ja kõrvaldanud.
• Hoidke tööpiirkonnas käepärast töötav tulekustuti.

NAHASSE TUNGIMISE OHT
Püstolist, lekkivast voolikust või purunenud osadest välja paiskuv kõrge rõhu all olev vedelik võib tungida nahasse. 
See võib näida kerge sisselõikena, kuid on tegelikult raske vigastus, mis võib lõppeda amputeerimisega. Otsige 
viivitamatult kirurgilist abi.

• Ärge suunake püstolit ühegi inimese ega kehaosa poole.
• Ärge asetage kätt pihustusotsaku ette.
• Ärge peatage ega suunake lekkimisi kõrvale käte, keha, kinnaste või kaltsude abil.
• Pihustamise lõpetamisel ja enne seadme puhastamist, kontrollimist või hooldamist järgige peatükis Rõhu 

vabastamine toodud juhiseid. 
• Enne seadme kasutuselevõttu pingutage kõiki ühendusi.
• Kontrollige iga päev voolikute ja ühenduste korrasolekut. Vahetage kulunud või vigastatud osad kohe välja.

HOIATUS
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SEADME VÄÄRKASUTUSOHT 
Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.

• Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite või alkoholi mõju all.
• Ärge ületage vähima vastupidavusega süsteemi osa maksimaalset töörõhku või lubatud temperatuuri. Vt kõikide 

seadmete kasutusjuhenditest peatükki Tehnilised andmed.
• Kasutage vedelikke ja lahusteid, mis sobivad märgade osadega. Vt kõikide seadmete kasutusjuhenditest peatükki 

Tehnilised andmed. Lugege vedelike ja lahustite tootjate hoiatusi. Materjali kohta lisateabe saamiseks küsige 
levitajalt või edasimüüjalt ohutuskaarti (SDS).

• Ärge lahkuge tööalalt, kui seade on pinge või rõhu all.
• Kui seade ei ole kasutusel, lülitage see välja ja järgige rõhu alandamise protseduuri.
• Kontrollige seadet iga päev. Remontige või asendage kulunud või kahjustatud osad kohe ainult tootja 

originaalvaruosadega.
• Ärge muutke ega modifitseerige seadet. Muutmine võib tühistada vastavustunnistused ja põhjustada ohte.
• Veenduge, et kõik seadmed oleks hinnatud ja heaks kiidetud kasutamiseks keskkonnas, kus te seda kasutate.
• Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärgil. Teabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga.
• Paigutage voolikud ja kaablid käidavatest kohtadest, teravatest servadest, liikuvatest osadest ja kuumadest 

pindadest eemale.
• Ärge murdke voolikuid kokku ega painutage liigselt. Ärge kasutage voolikuid seadmete vedamiseks.
• Hoidke lapsed ja loomad tööpiirkonnast eemal.
• Täitke kõiki asjakohaseid ohutuseeskirju.

RÕHU ALL OLEVATE ALUMIINIUMOSADEGA SEOTUD RISK
Alumiiniumiga ühildumatute vedelike kasutamine survestatud seadmetes võib põhjustada tugevat keemilist 
reaktsiooni ja seadme purunemist. Selle hoiatuse mittejärgimine võib põhjustada surma, raskeid vigastusi või 
varalist kahju.

• Ärge kasutage 1,1,1-trikloroetaani, metüülkloriidi või teisi halogeenitud süsivesinikke sisaldavaid lahusteid 
ja vedelikke.

• Ärge kasutage kloorvalgendit.
• Paljud muud vedelikud võivad sisaldada kemikaale, mis võivad alumiiniumiga reageerida. 

Sobivuse kindlakstegemiseks võtke ühendust oma varustajaga.

ISIKUKAITSEVAHENDID
Kandke tööalal asjakohaseid kaitsevahendeid, et hoida ära raskeid vigastusi, sh silmavigastused, kuulmise kadu, 
toksiliste aurude sissehingamine ja põletushaavad. Kaitsevahendite hulka kuuluvad muuhulgas järgmised 
vahendid:

• Silma- ja kuulmiskaitsevahendid. 
• Respiraatorid, kaitseriietus ja kindad vedeliku või lahusti tootja soovituste kohaselt.

HOIATUS
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Rõhu alandamise protseduur

Järgige rõhu alandamise protseduuri iga kord, 
kui näete seda sümbolit.

1. Pöörake toitelüliti (ON/OFF) asendisse OFF (väljas) ja 
rõhuregulaatori nupp lõpuni vastupäeva asendisse OFF 
(väljas).

2. Suunake pealekandmisseade kolusse. 
Lülitage pealekandmisseade sisse (ON).

3. Kui teile tundub, et pihusti otsak või voolik on 
ummistunud või et rõhk ei ole täielikult vabastatud:

a. Kui see on paigaldatud, siis keerake täiteventiil 
allapoole laadimisasendisse.

b. Rõhu järk-järguliseks väljalaskmiseks lõdvendage 
VÄGA AEGLASELT kinnitusrõngast (3), voolikuotsa 
ühendust (41) või kaitseklappi pihustil.

Seade on rõhu all, kuni seda käsitsi alandatakse. Surve all 
oleva vedeliku (nahast läbi tungimise), vedeliku 
pritsimise ja liikuvate osade tõttu tõsiste vigastuste 
tekkimise vältimiseks järgige surve alandamise 
protseduuri, kui pihustamise lõpetate ning seadet 
kontrollite või hooldate.
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Seadme loputamine 
(lahustipõhised materjalid)

• Loputage enne materjali vahetamist, enne kui vedelik 
jõuab seadmes kuivada või tahkestuda, päeva lõpus, 
enne hoiulepanekut ja enne seadmete parandamist.

• Loputage vedelikku, mis ühildub väljalastava vedelikuga 
ja seadme märgunud osadega.

• Loputage võimalikult madala rõhuga. Kontrollige, 
kas ühendused on lekkekindlad, ja vajaduse korral 
pingutage.

• Ärge jätke püstolit või selle osasid vette või 
puhastuslahustisse. 

1. Järgige toimingut Rõhu alandamise protseduur, lk 4. 

2. Eemaldage otsak või ketas, selleks lõdvendage 
kinnitusrõngast (3).

3. Eemaldage õhuklapp (12) ja puhastage kõik õhukanalid 
setetest. 

4. Hoidke püstoli metallosa kindlalt vastu maandatud 
metallämbri külgseina. Pihustage püstoliga, kuni 
väljub puhas lahusti.

5. Hoiustage kuivas kohas. 

Tule ja plahvatuse vältimiseks tuleb seade ja 
jäätmekonteiner alati maandada. Staatilise elektri 
sädemete ja pritsmetest tingitud vigastuste vältimiseks 
loputage alati kõige väiksema võimaliku rõhuga.
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Seadistamine

Püstoli ühendamine pihustiga

1. Kinnitage toitevoolik pihusti vedeliku väljalaskeavale. 
Kinnitage õhuvoolik kompressori külge

2. Ühendage signaalijuhe, seejärel õhuvoolik ja toitevoolik, 
pingutage korralikult. 

MÄRKUS: Signaalijuhtme lahutamisel vajutage ja libistage 
pistiku punast sakki allapoole. 

Otsaku paigaldamine

1. Kui seadet on hiljuti kasutatud, Rõhu alandamise 
protseduur, lk 4.

2. Ümara mustri jaoks paigaldage ümar otsak (5) ja 
pingutage keermestatud kinnitusrõngast (3), nagu 
näidatud joonisel 1.

3. Lameda profiili jaoks eemaldage kinnitusrõngas (3). 
Paigutage adapteri korpus (4) ümber ümara otsaku (5) 
ja kinnitage keermestatud kinnitusrõngaga (3). 
Paigaldage ketas (2) ja kinnitage kinnitusmutriga (1). 
Vt joon 2. 

MÄRKUS: Vt pihusti kasutustjuhendist juhiseid, kuidas 
pihustit käivitada ja täita.
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Töötamine

Pihustusmustri kohandamine

MÄRKUS: Lisateavet vt T-maxi kasutusjuhendist.

1. Eemaldage pihustusketas, adapter ja rõngad, et püstoli 
otsa jääks ainult otsak. 

2. Keerake pealekandmisseade asendisse ON (sees) ja 
reguleerige pihustit, et tuvastada vedeliku vool ja rõhk. 
Heaks lähtepunktiks on vedelikuvoolu reguleerimine, 
kuni saavutatud on 20 cm (9-tolline) voog.

3. Puhastage võimalik materjal, mis tungis välja ümara 
otsaku õhuavadest.

4. Kinnitage pihustusketas, adapter ja pingutage käsitsi 
rõngaid. Hoidke püstolit 0,5 kuni 0,8 m (18 kuni 30 tolli) 
kaugusel proovipinnast ja keerake sisse nõelklapp, et 
võimaldada õhul vedelikku pihustada. Proovivärvimine

5. Reguleerige nõelklappi, et saavutada soovitud 
pihustusmuster. MÄRKUS: Suurem vedelikuvool = 
rohkem õhku; väiksem vedelikuvool = vähem õhku.

6. Kui soovitud pihustusmustrit ei õnnestu saavutada, 
proovige reguleerida õhu rõhku või proovige teist 
pihustusketta ja otsaku kombinatsiooni.

7. Kui pihustamine on korras, vabastage päästik. Vedeliku 
läbipääs püsib avatuna, mis vähendab rõhku. Rõhk on 
vabastatud, kui vedelikuvool lõpeb.

8. Kui rõhk on vabastatud, vajutage vedeliku läbipääsu 
sulgemiseks päästiku seiskamisnuppu.

Puhastamine
Loputage STX pihustuspüstol pärast iga töökorda hoolikalt 
enne, kui vedelik hakkab püstoli sees tahkuma. Hoiustage 
kuivas kohas. Ärge jätke pealekandmisseadet või selle osasid 
vette või puhastuslahustisse.
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Vedeliku otsaku ja pihustusketta valik
Pihustiga on kaasas kuus pihustusketast ja viis otsakut. Neid osi saab vahetada, et saavutada iga töö jaoks sobiv muster. 
Rakenduse jaoks sobiva kombinatsiooni tuvastamiseks kasutage allolevat tabelit. 

Kasulikud näpunäited
• Enamiku rakenduste puhul on soovituslik 

pihustuskaugus 0,5 kuni 0,8 m (18 kuni 30 tolli). 

• Hoidke püstoli päästik allavajutatuna ja püstol liikumas 
nii tihti kui võimalik.

• Kasutaja väsimise vähendamiseks suurte pindade puhul 
kasutage päästiku allhoidmiseks päästiku riivi.

• Polüstüreentekstuuriga simuleeritud akustiline materjal 
tihendub kergesti, seega suureneb süsteemi rõhk 
aeglasemalt.

• Elastomeeride pihustamisel säilitage märg serv. 
Pihustage vertikaalsete liigutustega, millele järgnevad 
horisontaalsed liigutused. Seejärel hoidke püstolit eemal 
ja „tolmutage“ mustri sulatamiseks piirkonda.

• Kuni 3-4 m (9 kuni 12 jalga) kõrgusega lae pihustamiseks 
ilma kõrgenduste või tellinguteta kasutage suuremat 
rõhku ja avage püstoli õhu nõelklapp laiemalt, et 
suunata rohkem materjali lakke. 

• Kontrollige regulaarselt materjali konsistentsi. Materjal 
võib seismisel pakseneda ja tööd aeglustada. Kontrollige 
ja lahjendage materjali, et säilitada õige konsistents. 

• Täidismaterjali pihustamisel vabastage rõhk enne 
vedeliku läbipääsu sulgemist täielikult. Suure rõhu all 
oleva täitematerjali puhul on oht ummistuse tekkeks 
püstolis. 

• Kui pihustamine peatub pikemaks ajaks, tehke Rõhu 
alandamise protseduur, lk 4.

Rakendus WideTex™ ketas Otsak (mm) Õhu maht
Kõvastatud

Simuleeritud akustika - Peen W6H 4 Kõrge
 - Keskmine W8H 6 Kõrge
 - Jäme W10H 8- 10 Kõrge

Udu W4H 4 Kõrge
Apelsini koor W4H või W6H 4 - 8 keskmine kuni kõrge
Pihustatud kate W6H või W8H 6 - 10 madal kuni keskmine
Madaldatud W6H või W8H 6 - 8 madal
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Hooldus

1. Läbige protseduur Rõhu alandamise protseduur, lk 4.

2. Eemaldage ketas ja otsaku koost.

3. Eemaldage päästik (25).

4. Keerake lahti õhuklapp (12) ja puhastage.

5. Kasutage 3/8 tolli kuuskantvõtit, et keerata lahti 
kuuskantpolt (11). 

6. Keerake lahti vedru ja klapi juhik (16). Eemaldage 
rõngastihend (18) ja tihend (17).

7. Kasutage 3/8 pesa, eemaldage päästiku piiriku puks (27), 
kuul (29) ja päästiku piiriku vedru (30). Kontrollige 
õõnsust ja eemaldage võimalik kogunenud materjal.

8. Puhastage kõik osad ja kontrollige üle. Asendage 
kulunud ja kahjustunud osad. 

9. Määrige kõik tihendused, rõngastihendid ja liikuvad 
osad. Pange püstol tagasi kokku. 

30 29
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Osad - 17Y910

Viide Osa Kirjeldus Kogus

1 17Y924 MUTTER, kinnitus 1

2 PIHUSTUSOTSAKU KETTAD
24S114 PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, W4, 

kõvastatud

1

24S115 PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, W6, 
kõvastatud

1

24S116 PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, W8, 
kõvastatud

1

24S117 PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, W10, 
kõvastatud

1

24S118 PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, W12, 
kõvastatud

1

24S119 PIHUSTUSOTSAK, ketas, pihustamine, WXL, 
kõvastatud

1

3 17Y931 RÕNGAS, kinnitus 1

4 17Y923 KORPUS, adapter 1

5 PÜSTOLI ÜMAR OTSAK (kõik suurused kaasas)
17Z563 OTSAK, püstol, 4 mm 1

17Z564 OTSAK, püstol, 6 mm 1

17Z565 OTSAK, püstol, 8 mm 1

17Z566 OTSAK, püstol, 10 mm 1

17Z567 OTSAK, püstol, 12 mm 1

6 17Y925 KOLB, vars 1

7 119343 RÕNGAS, kinnitamine, keermestatud 1

8 17Z163 TIHEND, U-mansett 1

9 17Y914 KORPUS, pihustuspüstol, eest 1

10 160217 TIHVT, pöörd 1

11 160233 POLT 1

12 17Z413 KOMPLEKT, õhuklapp 1

13 160231 KRUVI, vedelikuklapi reguleerimine 1

14 111966 VEDRU, vedelikuklapp 1

15 160227 VARRAS, tõuke, vedelikuklapp 1

16 160232 JUHIK, vedru ja klapp 1

17 156082 O-RÕNGAS 2

18 150925 TIHEND, vask 1

19 203953 LUKKKRUVI, päästik 1

20 17Y911 KORPUS, püstol 1

21 160215 RIIV, päästik 1

22 17Y938 ADAPTER, õhu sissevõtuava 1

23 156454 O-RÕNGAS 1

24 17Y915 LÜLITI, keel, kassett 1

25 17Z346 PÄÄSTIK 1

26 17Y927 NUPP, päästiku piirik 1

27 17Y926 PUKS, päästiku piirik 1

28 29029 RÕNGAS, kinnitus 1

29 101956 KUUL, laager 1

30 17Y929 VEDRU, päästiku piirik 1

31 161319 VEDRU, õhuventiil 1

32 177139 SEENKLAPP, ventiil 1

33 169643 VARS, õhuventiil 1

34 160910 TIHEND, mittemetallist 1

35 160229 PESA, õhuventiil 1

36 160240 TIHENDUS, õhuventiili vars 1

37 160228 MUTTER, tihendus, õhuventiili vars 1

38 17Y919 ADAPTER, pöörel 1

39 124796 O-RÕNGAS 1

40 17Y920 PÖÖREL, koost 1

41 289874 LIITMIK, haarav 1

Viide Osa Kirjeldus Kogus
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Tehnilised andmed

Helirõhk mõõdetuna 0,5 meetri (1,6 jala) kaugusel seadmestikust.Helitugevust on mõõdetud ISO-3744 standardi alusel.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STX pihustuspüstol
USA Meetermõõdustik

Maksimaalne õhu töörõhk 125 psi 0,9 MPa, 9 baari

Nõuded õhule 30 scfm 0,84 m3/min

Vedeliku sisselaskeava suurus 1” npt (m)

Õhu sisselaskeava suurus 1/4 tolli QD 6,35 mm QD

Vedelikuga kokku puutuvad osad Alumiinium, roostevaba teras, teras, 
Viton, nailon

Alumiinium, roostevaba teras, teras, 
Viton, nailon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Müra andmed (ainult püstol)

Helirõhutase 96dB (A)* 96dB (A)*

Helitugevus 104dB (A)* 104dB (A)*

* Simuleeritud akustilise tekstuuri pihustamine tavapärastes materjali tootja kinnitatud tingimustes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mõõtmed:

Kaal (kui, ilma pakendita) 3,65 lb 1656 g

Kõrgus 12,0 tolli 30,5 cm

Pikkus 10,0 tolli 26,5 cm

Laius 2,0 tolli 4,3 cm
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Graco standardgarantii
Graco garanteerib algsele ostjale, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda müümise päeval 
materjali- ega tootmisvigu. Jättes kõrvale Graco avaldatud spetsiaalse, pikendatud või piiratud garantii, parandab või asendab Graco kaheteistkümne kuu 
jooksul alates müügipäevast seadmestiku mis tahes osa, mille Graco tunnistab vigaseks. See garantii kehtib ainult siis, kui seadmestik on paigaldatud, 
hooldatud ja seda on kasutatud Graco kirjalike soovituste kohaselt.

See garantii ei hõlma ning Graco ei vastuta üldise kulumise ja purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale 
paigaldus, väärkasutus, abrasioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või muude kui Graco toodetud osade 
kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, 
seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole 
tarninud, vale ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

Selle garantii tingimuseks on väidetavalt defektse seadme tagastamine Graco volitatud edasimüüjale väidetava defekti kontrollimiseks. Kui väidetav defekt 
on tõendatud, parandab Graco tasuta kõik rikkis osad või vahetab need välja. Seade tagastatakse algsele ostjale, kui transpordi eest on ette tasutud. Kui 
seadme ülevaatamisel ei avastata ühtki materjali- ega tootmisviga, remonditakse seade mõõduka tasu eest, mis võib sisaldada osade, töö ja transpordiga 
seotud kulusid.

SEE ON AINUGARANTII JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, MUU HULGAS TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS 
EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII. 

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on eespool sätestatu. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend 
(muu hulgas juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, ebaõnnestunud müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu 
juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid garantii rikkumise korral tuleb esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID NING ÜTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE JA TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA 
LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE KORRAL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA. Esemetele, mida Graco on müünud, 
kuid mida ta ei ole tootnud (nt elektrimootorid, lülitid, voolik jne), kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis 
tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise kohta.

Graco ei vastuta ühelgi juhul kaudse, juhusliku, spetsiaalse või kaasneva kahju eest, mis tuleneb Graco sel viisil tarnitud seadmestikust või selle juurde 
müüdud mis tahes toodete või teiste kaupade varustusest, jõudlusest või kasutusviisist kas lepingu rikkumise, garantii rikkumise, Graco hooletuse tõttu 
või mõnel muul põhjusel.

Graco teave
Graco toodete kohta värskeima teabe saamiseks külastage veebilehte www.graco.com.

Patendiinfo leiate aadressilt www.graco.com/patents. 

TELLIMUSE ESITAMISEKS võtke ühendust Graco edasimüüjaga või helistage lähima edasimüüja leidmiseks numbril 1 800 690 2894.

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