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Prevádzka, diely

Vzduchová striekacia pištoľ STX™

Na prenosné striekanie materiálov na báze vody. Môže byť použitý na aplikáciu materiálov na báze 
riedidiel len vtedy, keď sú nainštalované s riedidlom kompatibilné tesnenia a používajú sa hadice 
kompatibilné s riedidlom. Určené len na profesionálne použitie.

Neschválené na používanie v Európe v prostredí s výbušnou atmosférou.

Model 17Y910
Vyžaduje až 30 SCFM (0,83 m3/min) vzduchu

Maximálny prevádzkový tlak 1000 psi (7,0 MPa, 70 bar)Maximálny prevádzkový tlak vzduchu 125 psi (0,9 MPa, 9 bar)

Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky varovania 
a pokyny v tejto príručke a v prevádzkovej príručke T-Max. 
Tieto pokyny si odložte.

Súvisiace návody:

3A6748 Prevádzka T-Max, oprava, diely
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Výstrahy
Nasledujúce varovania platia pre inštaláciu, používanie, uzemňovanie, údržbu a opravu tohto zariadenia. Výkričník vás 
upozorňuje na všeobecné varovanie a symbol nebezpečenstva na riziká špecifické pre konkrétny postup. Keď nájdete tieto 
symboly v texte príručky alebo na výstražných štítkoch, prečítajte si tieto varovania. Symboly rizika a varovania špecifické pre 
produkt, ktoré sa v tejto časti neuvádzajú, sa vyskytujú v celej hlavnej časti tejto príručky všade tam, kde je to použiteľné.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU
Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby, sa môžu na pracovisku vznietiť alebo explodovať. 
Farba alebo rozpúšťadlo, ktoré pretekajú zariadením, môžu spôsobiť iskrenie statickej elektriny. Predchádzanie 
požiaru a výbuchu:

• Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
• Eliminujte všetky zdroje vznietenia, napr. kontrolné žiarovky (indikátory), cigarety, prenosné elektrické lampy 

a plastové plachty (možné riziko iskrenia statickej elektriny). 
• Uzemnite všetky zariadenia na pracovisku.
• Rozpúšťadlo nikdy nerozstrekujte ani nevyplachujte pri vysokom tlaku.
• Pracovisko udržiavajte v čistote, t. j. bez rozpúšťadiel, handier a benzínu.
• V prítomnosti horľavých výparov nezapájajte a neodpájajte napájacie káble ani nezapínajte a nevypínajte 

vypínače svetiel.
• Používajte len uzemnené hadice.
• Pri vypúšťaní pištole do vedra ju držte pevne pri boku uzemneného vedra. Nepoužívajte vložky do nádob, 

ak nie sú antistatické alebo vodivé.
• Ak dôjde k výboju statickej elektriny alebo pocítite zásah elektrickým výbojom, ihneď prestaňte používať 

zariadenie. Zariadenie nepoužívajte, kým problém neidentifikujete a neodstránite ho.
• Na pracovisku musí byť funkčný hasiaci prístroj.

NEBEZPEČENSTVO VSTREKNUTIA POD KOŽU
Vysokotlaková kvapalina z pištole, ak tečie hadica alebo je prasknutý komponent, prerazí pokožku. Takéto zranenie 
môže vyzerať iba ako porezanie, ide však o vážne zranenie, ktorého následkom môže byť amputácia. 
Ihneď vyhľadajte pomoc chirurga.

• Pištoľou nemierte na nikoho ani na žiadnu časť tela.
• Nedávajte ruku na striekací hrot.
• Unikajúcu kvapalinu nezastavujte ani neodchyľujte jej tok rukou, telom, rukavicou alebo handrou.
• Keď prestanete striekať a pred čistením, kontrolou alebo servisom zariadenia postupujte podľa pokynov 

v časti Postup uvoľnenia tlaku. 
• Pred tým, než začnete zariadenie používať, dotiahnite všetky kvapalinové spoje.
• Denne kontrolujte hadice a spoje. Opotrebované alebo poškodené diely ihneď vymeňte.

VÝSTRAHA
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RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA
Nesprávne použitie môže spôsobiť smrť alebo vážne poranenie.

• So zariadením nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu.
• Neprekračujte maximálny pracovný tlak ani menovitú teplotu súčastí systému s najnižšími menovitými 

hodnotami. Pozri technické údaje vo všetkých návodoch k zariadeniu.
• Používajte kvapaliny a rozpúšťadlá, ktoré sú kompatibilné so súčasťami zariadenia, ktoré dochádzajú s nimi do 

kontaktu. Pozri technické údaje vo všetkých návodoch k zariadeniu. Prečítajte si varovania výrobcov kvapalín 
a rozpúšťadiel. Úplné informácie o materiáli sa nachádzajú na karte bezpečnostných údajov, ktorú si môžete 
vyžiadať od výrobcu alebo maloobchodného predajcu.

• Ak je zariadenie pod prúdom alebo tlakom, neopúšťajte pracovný priestor.
• Ak sa zariadenie nepoužíva, vypnite ho a postupujte podľa časti Postup na uvoľnenie tlaku.
• Zariadenie denne kontrolujte. Opotrebované alebo poškodené diely okamžite opravte alebo vymeňte len 

za originálne náhradné diely od výrobcu.
• Zariadenie nemeňte ani neupravujte. Zmeny alebo úpravy môžu zrušiť platnosť schválení príslušných inštitúcií 

a vytvoriť bezpečnostné riziká.
• Skontrolujte, či majú všetky zariadenia dostatočné parametre a či sú schválené pre prostredie, v ktorom ich 

používate.
• Zariadenie používajte len na určený účel použitia. Informácie získate od svojho distribútora.
• Hadice a káble veďte mimo oblastí s hustou prevádzkou, ostrých hrán, pohybujúcich sa dielov a horúcich 

povrchov.
• Hadice neskrúcajte ani neohýbajte a nepoužívajte ich na ťahanie zariadenia.
• Dbajte na to, aby sa na pracovisko nedostali deti ani zvieratá.
• Dodržiavajte všetky platné bezpečnostné predpisy.

NEBEZPEČENSTVO HLINÍKOVÝCH ČASTÍ POD TLAKOM
Ak sa v zariadení použije kvapalina, ktorá nie je v tlakových zariadeniach kompatibilná s hliníkom, môže to spôsobiť 
silnú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia. Nedodržanie tejto výstrahy môže spôsobiť smrť, vážne zranenie 
alebo poškodenie majetku.

• Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylénchlorid, iné rozpúšťadlá na základe halogénovaných uhľovodíkov 
ani kvapaliny, ktoré takéto rozpúšťadlá obsahujú.

• Nepoužívajte chlórové bielidlo.
• Mnoho iných kvapalín môže obsahovať chemikálie, ktoré môžu reagovať s hliníkom. Ďalšie informácie 

o kompatibilite získate od svojho dodávateľa materiálov.

OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY
Na pracovisku používajte vhodné ochranné prostriedky, ktoré vás budú chrániť pred vážnym úrazom vrátane 
úrazu očí, straty sluchu, vdýchnutia jedovatých výparov alebo popálenín. Ochranné prostriedky okrem iného 
zahŕňajú nasledujúce prostriedky:

• Ochranné okuliare a chrániče sluchu. 
• Respirátory, ochranné odevy a rukavice podľa odporúčaní výrobcu kvapalín a rozpúšťadiel.

VÝSTRAHA
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Postup na uvoľnenie tlaku

Vždy, keď uvidíte tento symbol, vykonajte postup na 
uvoľnenie tlaku.

1. Otočte gombík regulátora tlaku v protismere 
hodinových ručičiek do polohy OFF a otočte 
hlavný vypínač do polohy OFF.

2. Aplikátor namierte do zásobníka. Aplikátor zapnite.

3. Ak máte podozrenie, že sú hrot alebo hadica úplne 
zanesené, alebo že tlak po vykonaní predchádzajúcich 
krokov nebol úplne uvoľnený:

a. Ak je nainštalovaný, prepnite plniaci ventil do 
polohy plnenia.

b. VEĽMI POMALY uvoľňujte upevňovací krúžok (3), 
koncovú spojku hadice (41) alebo ventil na 
vypustenie tlaku, aby ste tlak vypustili postupne.

Toto zariadenie je pod tlakom dovtedy, kým sa tlak 
manuálne nevypustí. Aby sa predišlo vážnemu zraneniu, 
ako napríklad vstreknutiu pod kožu, spôsobenému 
kvapalinou pod tlakom, špliechajúcou kvapalinou alebo 
pohybujúcimi sa časťami, po skončení striekania a pred 
čistením, kontrolou alebo údržbou zariadenia postupujte 
podľa časti Postup uvoľnenia tlaku
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Vypláchnite zariadenia 
(materiály na báze riedidla)

• Preplachovanie vykonávajte vždy pred tým, než budete 
meniť materiály, než kvapalina v zariadení vyschne alebo 
sa odstráni, na konci pracovného dňa, pred uskladnením 
a opravou zariadenia.

• Preplachovanie vykonávajte pomocou kvapaliny, 
ktorá je kompatibilná s dávkovanou kvapalinou 
a zmáčanými časťami zariadenia.

• Preplachovanie vykonávajte s najnižším možným 
tlakom. Overte, či na konektoroch nedochádza 
k únikom a podľa potreby ich dotiahnite.

• Pištoľ ani žiadnu jej súčasť nenechávajte vo vode ani 
v čistiacich roztokoch. 

1. Postupujte podľa Postup na uvoľnenie tlaku, strana 4. 

2. Uvoľnením upevňovacieho krúžku (3) uvoľnite trsyku 
alebo disk.

3. Odstráňte regulačný ventil vzduchu (12) a vyčistite 
všetky zvyšky zo vzduchových kanálov. 

4. Podržte kovovú časť pištole pevne pritlačenú k 
uzemnenej plechovke. Spustite pištoľ a počkajte, 
kým z nej nezačne vytekať čisté rozpúšťadlo.

5. Skladujte na suchom mieste. 

Aby nedošlo k vzniku požiaru a výbuchu, vždy uzemnite 
zariadenie a odpadovú nádobu. Aby nedošlo k statickému 
iskreniu a zraneniu v dôsledku striekania, výplach 
vykonávajte vždy pri najnižšom možnom tlaku.
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Inštalácia

Pripojenie pištole k postrekovaču

1. Pripevnite materiálovú hadicu k výstupu tekutiny na 
pištoli. Vzduchovú hadicu pripevnite na vzduchový 
kompresor.

2. Pripojte signálny kábel, potom vzduchovú hadicu, 
materiálovú hadicu a pevne utiahnite. 

POZNÁMKA: Pri odpájaní signálneho kábla stlačte a posuňte 
dole červenú západku na konektore. 

Montáž trysky

1. Ak bolo zariadenie nedávno používané, Postup na 
uvoľnenie tlaku, strana 4.

2. Pre okrúhly vzor nainštalujte okrúhlu trysku (5) 
a zatiahnite upevňovací krúžok so závitom (3) 
podľa obrázku 1.

3. Pre plochý vzor odstráňte upevňovací krúžok (3). 
Puzdro adaptéra (4) položte na okrúhlu trysku (5) 
a upevnite upevňovacím krúžkom so závitom (3). 
Nainštalujte disk (2) a upevnite upevňovacou 
maticou (1). Pozri obr. 2. 

POZNÁMKA: Pokyny na spustenie a naplnenie pištole 
nájdete v prevádzkovej príručke pištole.
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Obsluha

Nastavte vzor striekania 

POZNÁMKA: Ďalšie podrobnosti nájdete v prevádzkovej 
príručke T-Max.

1. Vyberte striekací disk, adaptér a krúžky tak, aby zostala 
len tryska na prednej strane pištole. 

2. Zapnite aplikátor a nastavte pištoľ na určenie prietoku a 
tlaku kvapaliny. Dobrý začiatok je nastavovanie prietoku 
kvapaliny, až kým nebudete mať 9 in. (20 cm) prúd.

3. Odstráňte všetok materiál, ktorý vytiekol 
zo vzduchových otvorov v okrúhlej tryske.

4. Nasaďte striekací disk, adaptér a ručne dotiahnite krúžky. 
Držte pištoľ 18 až 30 in. (0,5 až 0,8 m) od testovacieho 
povrchu a zapnite vzduchový ihlový ventil, aby vzduch 
mohol rozprášiť kvapalinu. Vyskúšajte vzor striekania.

5. Nastavte vzduchový ihlový ventil tak, aby ste dosiahli 
požadovaný vzor striekania. POZNÁMKA: Vyšší prietok 
kvapaliny = viac vzduchu; nižší prietok kvapaliny = 
menej vzduchu.

6. Ak nie je možné dosiahnuť požadovaný vzor striekania, 
skúste nastaviť tlak vzduchu alebo vyskúšať inú 
kombináciu rozprašovača a trysky.

7. Po ukončení striekania uvoľnite spúšť. Priechod kvapaliny 
zostane otvorený a uvoľní sa tlak. Tlak sa uvoľní, keď 
tkvapalina prestane prúdiť.

8. Keď sa tlak uvoľní, stlačte tlačidlo zastavenia spúšte na 
uzavretie priechodu kvapaliny.

Čistenie
Po každom pracovnom kroku dôkladne prepláchnite 
striekaciu pištoľ STX, skôr než tekutina začne tvrdnúť v pištoli. 
Skladujte na suchom mieste. Aplikátor ani žiadnu jeho 
súčasť nenechávajte vo vode ani v čistiacich roztokoch.
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Výber kvapalinovej trysky a striekacieho disku
S pištoľou sa dodáva šesť striekacích diskov a päť trysiek. Tieto časti môžu byť zamenené, aby sa vytvoril vzor, ktorý vyhovuje 
aktuálnej úlohe. Pomocou nižšie uvedenej tabuľky môžete určiť správnu kombináciu pre vašu potrebu. 

Užitočné tipy
• Pre väčšinu aplikácií sa odporúča rozstrekovacia 

vzdialenosť 18 až 30 in. (0,5 až 0,8 m). 

• Držte pištoľ spustenú a pohybujte ňou čo najviac.

• Nastavte západku spúšte tak, aby bola otvorená a znížte 
tým únavu operátora pri práci na veľkých plochách.

• Simulovaný akustický materiál s polystyrénovou 
textúrou sa ľahko stláča, takže systémový tlak sa 
zvyšuje pomalšie.

• Pri striekaní elastomérov udržujte vlhký okraj. Najprv 
striekajte vertikálne, potom horizontálne. Potom držte 
pištoľ ďalej a „poprášte“ oblasť, aby sa vzor zmiešal.

• Ak chcete nastriekať stropy vo výške 9 až 12 stôp 
(3 až 4 m) bez použitia schodíkov alebo lešenia, použite 
väčší tlak a otvorte pištoľ vzduchový ihlový ventil viac, 
aby ste mohli nastriekať materiál až na strop. 

• Konzistenciu materiálu kontrolujte pravidelne. Materiál 
môže zhustnúť, keď sadne, a tak spomalí výkon. Podľa 
potreby skontrolujte a riedte materiál, aby bola 
zachovaná správna konzistencia. 

• Pred uzatvorením priechodu tekutiny pri striekaní 
agregovaného materiálu uvoľnite tlak. Agregovaný 
materiál pod tlakom predstavuje vysoké riziko, že 
spôsobí upchatie pištole. 

• Ak dlhší čas nestriekate, vykonajte Postup na uvoľnenie 
tlaku, strana 4.

Použitie Disk WideTex™ Tryska (mm) Objem vzduchu
Tvrdený

Simulovaný akustický - Jemný W6H 4 vysoký
 - Stredný W8H 6 vysoký
 - Smer W10H 8- 10 vysoký

Hmla W4H 4 vysoký
Pomarančová kôra W4H alebo W6H 4 - 8 stredný až vysoký
Striekaný náter W6H alebo W8H 6 - 10 nízky až stredný
Minimálny W6H alebo W8H 6 - 8 nízky
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Údržba

1. Vykonajte postup Postup na uvoľnenie tlaku, strana 4.

2. Odstráňte zostavu disku a trysky.

3. Vyberte spúšť (25).

4. Odskrutkujte regulačný ventil vzduchu (12) a vyčistite ho.

5. Na odskrutkovanie matice s hlavou (11) použite 3/8 in. 
imbusový kľúč. 

6. Odskrutkujte pružinu a usmerňovač ventilu (16). 
Odstráňte tesniaci krúžok (18) a tesnenie (17).

7. Pomocou 3/8 kľúča odstráňte objímku zarážku spúšte 
(27), guľkové ložisko (29) a pružinu zarážky spúšte (30). 
Skontrolujte otvor a odstráňte všetok nahromadený 
materiál.

8. Vyčistite a skontrolujte všetky časti. Odstráňte 
opotrebované Alebo zničené diely. 

9. Namažte všetky obaly, tesniace krúžky a pohyblivé časti. 
Zmontujte pištoľ. 

30 29
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Diely 17Y910

Položka Diel Popis Množstvo

1 17Y924 MATICA, poistná 1

2 STRIEKACIE DISKY
24S114 HROT, disk, striekací, W4, tvrdený 1

24S115 HROT, disk, striekací, W6, tvrdený 1

24S116 HROT, disk, striekací, W8, tvrdený 1

24S117 HROT, disk, striekací, W10, tvrdený 1

24S118 HROT, disk, striekací, W12, tvrdený 1

24S119 HROT, disk, striekací, WXL, tvrdený 1

3 17Y931 PRSTENEC, upevňovací 1

4 17Y923 PUZDRO, adaptéra 1

5 OKRÚHLA TRYSKA PIŠTOLE 
(všetky veľkosti zahrnuté)

17Z563 TRYSKA, pištole, 4 mm 1

17Z564 TRYSKA, pištole, 6mm 1

17Z565 TRYSKA, pištole, 8mm 1

17Z566 TRYSKA, pištole, 10mm 1

17Z567 TRYSKA, pištole, 12mm 1

6 17Y925 VENTIL, stonkový 1

7 119343 PRSTENEC, upevňovací, so závitom 1

8 17Z163 TESNENIE, tesnenie v tvare U 1

9 17Y914 TELO, striekacia pištoľ, predné 1

10 160217 ČAP, otočný 1

11 160233 SKRUTKA 1

12 17Z413 SÚPRAVA, ventil riadenia vzduchu 1

13 160231 SKRUTKA, ventil riadenia kvapaliny 1

14 111966 PRUŽINA, kvapalinový ventil 1

15 160227 TYČ, tlačný, kvapalinový ventil 1

16 160232 USMERŇOVAČ, pružina a ventil 1

17 156082 TESNIACI KRÚŽOK 2

18 150925 TESNENIE, medené 1

19 203953 PRÍDRŽNÁ SKRUTKA, spúšť 1

20 17Y911 TELO, pištoľ 1

21 160215 ZÁPADKA, spúšť 1

22 17Y938 ADAPTÉR, nasávanie vzduchu 1

23 156454 TESNIACI KRÚŽOK 1

24 17Y915 SPÍNAČ, lúč, náplň 1

25 17Z346 SPÚŠŤ 1

26 17Y927 GOMBÍK, zarážka spúšte 1

27 17Y926 OBJÍMKA, zarážka spúšte 1

28 29029 PRSTENEC, upevňovací 1

29 101956 GUĽÔČKA, ložisková 1

30 17Y929 PRUŽINA, zarážka spúšte 1

31 161319 PRUŽINA, vzduchový ventil 1

32 177139 TANIEROVÝ, ventil 1

33 169643 STONKA, vzduchový ventil 1

34 160910 TESNENIE, nekovové 1

35 160229 SEDLO, vzduchový ventil 1

36 160240 UPCHÁVKA, vzduchový stonkový ventil 1

37 160228 MATICA, upchávka, 
vzduchový stonkový ventil

1

38 17Y919 ADAPTÉR, otočný 1

39 124796 TESNIACI KRÚŽOK 1

40 17Y920 OTOČNÝ PRVOK, zostavy 1

41 289874 SPOJKA, vnútorná 1

Položka Diel Popis Množstvo
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Technické údaje

Hladina akustického tlaku meraná 0,5 meter (1,6 stopy) od zariadenia.
Akustický výkon nameraný podľa ISO-3744.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pištoľ STX
Jednotky pre USA Metrické

Maximálny prevádzkový tlak vzduchu 125 psi 0,9 MPa, 9 barov

Požiadavky na vzduch 30 kubických stôp/min. 0,84 m3/min

Veľkosť sacieho kvapalinového otvoru 1” npt(m)

Veľkosť otvoru na nasávanie vzduchu 1/4 in. QD 6,35 mm QD

Diely v kontakte s kvapalinou Hliník, nehrdzavejúca oceľ, oceľ, vitón, 
nylon

Hliník, nehrdzavejúca oceľ, oceľ, vitón, 
nylon

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvukové údaje (len pištoľ):

Hladina akustického tlaku 96 dB(A)* 96 dB(A)*

Hladina akustického výkonu 104 dB(A)* 104 dB(A)*

 * Striekanie simulovanej akustickej textúry za typických podmienok špecifikovaných výrobcom materiálu. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozmery:

Váha (suchá, bez balenia) 3,65 lb 1656 g

Výška 12,0 in. 30,5 cm

Dĺžka 10,0 in. 26,5 cm

Šírka 2,0 in. 4,3 cm



Všetky písomné a obrazové údaje uvedené v tomto dokumente predstavujú najnovšie informácie o produktoch dostupné v čase publikácie.
Spoločnosť Graco si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Preklad pôvodného návodu. This manual contains Slovak. MM 3A6746
Sídlo spoločnosti Graco: Minneapolis

Medzinárodné pobočky: Belgicko, Čína, Japonsko, Kórea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Autorské práva 2019, Graco Inc. Všetky výrobné lokality spoločnosti Graco sú registrované podľa normy ISO 9001.

www.graco.com
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Štandardná záruka spoločnosti Graco
Spoločnosť Graco zaručuje, že všetky zariadenia, ktoré vyrába, ktoré sú v tomto dokumente uvedené a ktoré nesú jej názov nemajú v čase dodania pôvodnému 
odberateľovi žiadne materiálové ani výrobné chyby. Spoločnosť Graco opraví alebo vymení akúkoľvek súčasť zariadenia, ktorú sama určí za pokazenú, 
s výnimkou všetkých špeciálnych, rozšírených alebo obmedzených záruk vydaných spoločnosťou Graco, a to po dobu dvanástich mesiacov od dátumu 
predaja. Táto záruka platí iba v prípade, ak sa zariadenie montuje, prevádzkuje a udržiava v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti Graco.

Táto záruka sa netýka a spoločnosť Graco nebude zodpovedať za bežné opotrebovanie ani akúkoľvek funkčnú poruchu, poškodenie alebo opotrebovanie 
spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním, odieraním, koróziou, nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou, nedbanlivosťou, nehodou, 
nedovolenou manipuláciou alebo zámenou súčastí za súčasti, ktoré nedodáva spoločnosť Graco. Spoločnosť Graco takisto nenesie zodpovednosť za poruchy, 
poškodenia ani opotrebovanie spôsobené nekompatibilitou zariadenia Graco s konštrukciami, príslušenstvom, zariadeniami alebo materiálmi nedodávanými 
spoločnosťou Graco, alebo nesprávnou konštrukciou, výrobou, montážou, používaním a údržbou konštrukcií, príslušenstva, zariadení alebo materiálov 
nedodávaných spoločnosťou Graco.

Podmienkou tejto záruky je vopred zaplatené odoslanie zariadenia, ktorého porucha sa reklamuje, autorizovanému predajcovi produktov od spoločnosti 
Graco na overenie tejto poruchy. Po overení reklamovanej poruchy spoločnosť Graco zdarma opraví alebo vymení všetky pokazené súčasti. Zariadenie sa 
vráti pôvodnému zákazníkovi s vopred zaplatenou dopravou. Ak kontrola zariadenia neodhalí žiadne poruchy materiálu alebo spracovania, opravy budú 
vykonané za primeraný poplatok, ktorý môže zahŕňať náklady na súčasti, prácu a dopravu.

TÁTO ZÁRUKA JE VÝHRADNÁ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUKY 
VHODNOSTI NA PREDAJ ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. 

Jediným záväzkom spoločnosti Graco a jediným nápravným prostriedkom pre zákazníka v prípade akéhokoľvek porušenia záruky zostáva to, čo je uvedené 
vyššie. Zákazník súhlasí s tým, že nebude mať k dispozícii žiadne ďalšie nápravné prostriedky (vrátane, okrem iného, náhodných alebo následných škôd 
z dôvodu straty zisku, straty z neuskutočneného predaja, zranenia osôb alebo poškodenia majetku a všetkých ostatných náhodných alebo následných 
strát). Všetky opatrenia na nápravu porušenia záručných podmienok sa musia vykonať do dvoch (2) rokov od dátumu predaja.

SPOLOČNOSŤ GRACO NERUČÍ A VZDÁVA SA VŠETKÝCH MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ZA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL 
POKIAĽ IDE O PRÍSLUŠENSTVO, ZARIADENIE, MATERIÁLY ALEBO SÚČIASTKY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ PREDÁVA ALE NEVYRÁBA. Na tieto položky 
predávané, avšak nevyrábané spoločnosťou Graco (ako napríklad elektrické motory, prepínače, hadice atď.) poskytuje (ak vôbec) záruku ich výrobca. 
Spoločnosť Graco poskytne kupujúcemu primeranú pomoc pri reklamovaní akýchkoľvek porušení týchto záruk.

Spoločnosť Graco nebude v žiadnom prípade zodpovedná za nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody vyplývajúce z dodania tu uvedeného 
zariadenia spoločností Graco či z poskytnutia, fungovania alebo používania akýchkoľvek výrobkov alebo iného tovaru predávaného na tento účel, či už 
z dôvodu porušenia zmluvy, porušenia záruky, nedbalosti spoločnosti Graco či inak.

Informácie o spoločnosti Graco
Ak chcete získať najnovšie informácie o produktoch Graco, navštívte stránku www.graco.com.

Informácie o patentoch nájdete na stránke www.graco.com/patents. 

PRI ZADÁVANÍ OBJEDNÁVKY kontaktujte svojho obchodného zástupcu spoločnosti Graco alebo zatelefonujte na číslo 1 800 690 2894, 
kde získate informácie o najbližšom obchodnom zástupcovi.

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