
Kiedy malujesz, nie zależy Ci tylko na doskonałym efekcie; ale również na tym, aby uzyskać go 
efektywnie i łatwo. W tym katalogu pokazujemy, jak odpowiednie akcesoria i części mogą Ci 
w tym pomóc.

AKCESORIA I CZĘŚCI
Wydobądź więcej możliwości ze swojego urządzenia 
do natrysku bezpowietrznego



!
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Wybierając części zamienne, nazbyt często kierujemy się wyłącznie ich ceną. Jednak oszczędność, 
jaką można w ten sposób uzyskać, jest niewielka, a zagrożenia bardzo wysokie.

Jak rozpoznać oryginalne części Graco

Wygrawerowane logo Graco

Logo Graco jest wygrawerowane 
na większości naszych tłoków,  
rur i tulei.

Holograficzna naklejka

Każde opakowanie oryginalnych 
zestawów naprawczych jest 
oznakowane holograficzną naklejką.

Wytrzymałe i solidne

Części Graco są bardziej wytrzymałe 
i mają solidniejsze wykonanie niż 
części innych producentów.

Trzy powody, dla których wato wybierać oryginalne części

1  I  Bezpieczeństwo
Części Graco mają najwyższą 
jakość wykonania. Części innych 
producentów są mniej wytrzymałe, 
a więc również mniej bezpieczne. 
Wyobraźmy sobie na przykład, że 
wąż do farby jest zbyt słaby, aby 
wytrzymać ciśnienie robocze, i pęka.

2  I  Gwarancja
Warunkiem gwarancji jest stosowanie 
oryginalnych części. Gwarancja Graco 
nie obejmuje wad ani uszkodzeń 
spowodowanych użyciem części 
innych producentów.

3  I  Czas i pieniądze
Najwyższe osiągi i najkrótszy czas 
przestojów można uzyskać wyłącznie, 
stosując oryginalne części. Na dłuższą 
metę tańsze części zamienne będą Cię 
kosztować więcej czasu i pieniędzy: 
koszt dodatkowych napraw, więcej 
roboczogodzin itp.

ZALETY ORYGINALNYCH 
CZĘŚCI GRACO
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Malujesz wysoki sufit? Te 
akcesoria mogą Ci w tym pomóc

Dysza

Przedłużka

Wąż do farby

Odpowiednia dysza pozwoli zmniejszyć zużycie 
farby i skrócić czas wykonywania pracy.

Przedłużki pozwalają wyeliminować niedogodności 
związane z pracą i na drabinie, i na rusztowaniu.

Używając długiego węża do farby, możesz 
pracować, nie przestawiając urządzenia 
natryskowego.

Akcesoria to podstawowy element w arsenale każdego zawodowego malarza. Wszystkie maszyny 
Graco zostały zaprojektowane z myślą o wydajności, a dodatkowo można ich używać razem ze 
specjalnymi akcesoriami.

Dwa powody, dla których akcesoria są ważne

Jeśli użyjesz właściwych akcesoriów, wszystkie prace 
możesz wykonać jedną i tą samą maszyną: od nałożenia 
cienkiej powłoki po wymalowanie wysokich ścian. W ten 
sposób wystarczy Ci jedno urządzenie natryskowe do 
wykonania wielu różnych zleceń.

Akcesoria mogą zaważyć na tym, czy zlecenie przyniesie 
Ci zysk czy stratę. Odpowiednio dostosowując urządzenie 
do sytuacji, możesz uzyskać doskonałe efekty, a przede 
wszystkim zwiększyć tempo pracy.

ZNACZENIE WYBORU 
ODPOWIEDNICH AKCESORIÓW

1  I   Jedno urządzenie,  
wiele zastosowań

2  I  Pracuj szybciej i wydajniej
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Od pistoletów natryskowych i dysz przez przedłużki i węże aż po zbiorniki materiału i prasy do 
wyciskania worków – akcesoria pomagają dostosować urządzenie do rzeczywistych potrzeb.

PISTOLETY DO NATRYSKIWANIA HYDRODYNAMICZNEGO

Pistolet FTx™

•	 Do	dokładnych	wykończeń

•	 Wydajność,	niezawodność	i	

komfort

Pistolet Silver Flex™

•	 Do	malowania	bezpowietrznego	

i	zastosowania	przy	malowaniu	

linii	drogowych

•	 Bezpośrednie	podłączenie		

do	węży	o	dużej	średnicy

Pistolet Contractor™

•	 Idealny	do	malowania	dużych	

powierzchni

•	 Solidny,	ale	wygodny	uchwyt

Pistolet Blue TexSpray™

•	 Do	masy	szpachlowej,	

uszczelnień	i	powłok	

ochronnych

•	 Duży	kanał	materiału	i	solidna	

sprężyna	do	większych	zadań	

i	objętości

Pistolet szeregowy Contractor™

•	 Wygodna	pozycja	robocza	

dzięki	bezpośredniemu	

połączeniu	z	przedłużką

•	 Idealny	do	malowania	

z	przedłużkami,	wałkami	itp.

Pistolet liniowy TexSpray™

•	 Maksymalne	natężenie	

przepływu	gęstych	materiałów

•	 Superwygodny	uchwyt	

z	formowanego	polimeru

Pistolet Silver Plus™

•	 Doskonały	do	natryskiwania	

gęstszych	materiałów

•	 Niewielka	waga	ułatwia	

obsługę

ODPOWIEDNIE AKCESORIA  
DO KAŻDEJ SYTUACJI

Graco oferuje różne typy pistoletów dostosowane do Twoich 
potrzeb. Wszystkie posiadają wyjątkowe funkcje zapewniające 
optymalne efekty natrysku i możliwość łatwego wykorzystania 
w każdej sytuacji.

• Mniejszy rozprysk farby podczas natryskiwania
• Ergonomiczny uchwyt pistoletu
• Prosta blokada zabezpieczająca

Pistolet Contractor™ PC 

•	 Najlżejszy	i	najłatwiejszy	

w	obsłudze	bezpowietrzny	

pistolet	natryskowy	na	rynku

•	 Redukuje	zmęczenie	podczas	

całodziennego	natryskiwania
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DYSZE

PRZEDŁUŻKI

Do natryskiwania wysokich ścian i sufitów już nie są potrzebne 
drabiny ani rusztowania. Przy odpowiedniej długości przedłużenia 
dyszy, możesz wykonać tą pracę za pierwszym podejściem.

• Łatwy montaż na każdym pistolecie hydrodynamicznym
• W zestawie z uchwytem do dysz w standardzie
• Wybór długości od 25 cm do 2 m
• Dostępny także z zaworem CleanShot™

Zielona dysza LP
Do niskiego ciśnienia

FFLP	do	wykończeń,	LP	do	

ścian,	sufitów	i	podłóg

Niebieska dysza PAA
Profesjonalny natrysk bezpowietrzny

Do	malowania	

budynków	mieszkalnych,	

komercyjnych	

i	przemysłowych	wewnątrz	

i	na	zewnątrz

Brązowa dysza HDA
Trudne zastosowania i natryskiwanie  
materiałów strukturalnych

Do	malowania	budynków	

wewnątrz	i	na	zewnątrz	

oraz	do	bardzo	ciężkich	

materiałów,	takich	jak	

masa	szpachlowa

Żółta dysza
Poziome oznakowanie dróg

Do	malowania	linii	na	

parkingach,	drogach,	

podłogach	magazynów,	

skrzyżowaniach	i	boiskach	

sportowych.

Dysza WideRAC™
Strumień natrysku 60 cm

Do	prac	malarskich	

wykonywanych	wewnątrz	

i	na	zewnątrz,	które	

wymagają	wysokiej	

wydajności

RAC X™ SwitchTips™ firmy Graco to 
wysokiej jakości, trwałe dysze klasy premium. 
Zostały zaprojektowane z myślą o stałym 
strumieniu natrysku.

• Zadbaj o najlepsze efekty i podwyższaj jakość swojej pracy
• Dostępne w wielu różnych rozmiarach i do różnych materiałów
• Łatwo rozpoznawalne dzięki specjalnym kolorowym kodom do każdego 

zastosowania

Technologia  
SmartTip 
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ODPOWIEDNIE AKCESORIA  
DO KAŻDEJ SYTUACJI

FILTRY

POMPY

WĘŻE

ZBIORNIKI MATERIAŁU

Filtry chronią system natrysku przed brudem 
i zanieczyszczeniami. Nasze filtry z konstrukcją EasyOut™ 
dokładnie filtrują farbę i skutecznie wyłapują wszelkie 
zanieczyszczenia.

• Minimalizuj prawdopodobieństwo zatkanych dysz 
i podwyższaj jakość wykończenia

• Trzy typy filtrów, dostępne w różnych rozmiarach: filtr 
siatkowy na wlocie 1 , filtr pompy 2  i filtr pistoletu 3

• Bardzo łatwe zdejmowanie, do czyszczenia 
i ponownego wykorzystania

Węże BlueMax™ II firmy Graco stanowią najnowszą 
technologię w dziedzinie węży. Są nie tylko łatwe do 
założenia, ale zachowują też wysoki poziom wydajności na 
całej swojej długości, aż do pistoletu.

W przypadku węży, których długość przekracza 15 metrów, 
zalecamy wybór większej średnicy. To zapewni maksymalną 
wydajność pistoletu.

• Najlżejsze i najbardziej elastyczne węże na rynku
• Dostępne średnice 3/16", 1/4", a nawet 1/2"
• Wybór kilku długości od 4,5 do 30 m

Jeśli po wielu godzinach pracy Twoja pompa wyzionie ducha, 
to praktycznie oznacza, że z maszyny nie można korzystać. 
Dlatego firma Graco przygotowała szeroki wybór pomp 
zamiennych. Dzięki nam szybko wrócisz do pracy.

Pompy są grawitacyjnie zasilane materiałem ze zbiorników. 
Dzięki ich dużej wydajności mogą dłużej pracować przed 
napełnieniem.

Do natryskiwania materiału pakowanego w plastikowe worki 
przyda się zbiornik materiału z prasą do wyciskania worków.

• Wymień pompę samodzielnie w czasie krótszym od 
1 minuty i nie używając żadnych narzędzi

• Koniec z przestojami: mając pod ręką zapasową pompę, 
możesz zaraz wrócić do pracy

• Pompy dostępne do wszystkich urządzeń 
natryskowych Graco dużych i małych

• Bardzo korzystne przy stosowaniu gęstych materiałów, 
takich jak szpachle i izolatory

• Przydatne do krótkoterminowego przechowywania 
i transportu materiałów

• Łatwe do przenoszenia dzięki dużym pneumatycznym 
oponom
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WAŁKI

Jeśli w danych warunkach natryskiwanie nie jest możliwe, 
możesz nakładać farbę przy użyciu wałka ciśnieniowego 
lub technologii JetRoller™. Akcesoria te są połączeniem 
malowania wałkiem i natrysku i zapewniają niemal całkowity 
brak strat materiału.

• Ergonomia: nie ma potrzeby ciągłego maczania 
wałka w kuwecie z farbą

• Bez przerw podczas malowania wałkiem = brak 
suchych pól po zakończeniu pracy

• Równomierny rozkład farby na włosiu wałka

Wałki ciśnieniowe

•	 Połączenia	sztywne	

i	teleskopowe,	długość		

od	30	do	180	cm

•	 Różne	rodzaje	włosia	do	

gładkich	i	nieregularnych	

powierzchni

TSL™

•	 Miesza	się	z	farbą	i	chroni	

ją	przed	zastygnięciem	

w	pompie	maszyny

•	 Nie	pozostawia	śladów	na	

wykończeniu	(w	odróżnieniu	

od	innych	produktów)
JetRoller™

•	 Możliwość	wydłużenia:	

długość	wałka	można	

regulować	w	zależności	od	

potrzeb

•	 Pasuje	do	wszystkich	wałków	

na	rynku	(18	cm,	25	cm	

i	45	cm)

Pump Armor™

•	 Bez	rozcieńczania:	konserwuje	

i	zapobiega	zamarzaniu	przy	

dłuższym	przechowywaniu

•	 Rozcieńczony	w	wodzie	

(20%):	środek	do	codziennego	

czyszczenia	maszyny

ŚRODKI KONSERWUJĄCE

Odpowiednia konserwacja wydłuża czas eksploatacji 
urządzeń TSL™ i Pump Armor™ to dwa środki, które 
pomogą zapewnić wieloletnią eksploatację pompy 
i urządzenia.

CLEANSHOT™

Podczas używania przedłużki może dojść do zachlapania lub 
kapania farby z dyszy. Łatwym rozwiązaniem tego problemu 
jest założenie zaworu CleanShot™ na końcu przedłużki.

• Eliminuje chlapanie i kapanie z dyszy
• Można założyć na przedłużce
• Można obracać o 360°, tak aby zawsze natryskiwać 

prostopadle do powierzchni
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GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • 3630 Maasmechelen, Belgia  
Tel.: +32 89 770 700 • Faks: +32 89 770 777 • www.graco.com
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Przedstawiamy nowy standard w technologii natryskiwania bezpowietrznego. 

Wymagasz maksymalnego komfortu i łatwości obsługi – pistolet Contractor PC może to zapewnić. 

Wypróbuj go! Bezpowietrzny pistolet natryskowy Contractor PC zawiera wyjątkowe innowacje Graco 

w zakresie komfortu i wytrzymałości, które docenisz podczas wykonywania kolejnych zadań – 

indywidualne dopasowanie do użytkownika oraz wysoka jakość natrysku za każdym razem.

Zapewnia wygodne malowanie 
natryskowe i obsługę  
PRZEZ CAŁY DZIEŃ 

Więcej informacji znajduje się pod adresem www.graco.com/contractorPCgun

Numer katalogowy:
17Y043 

Najlżejszy i 
najwygodniejszy pistolet 
natryskowy na rynku

•	 Szybsza	i	mniej	męcząca	praca	

Najwygodniejsze i najlżejsze urządzenie do malowania 

natryskowego na rynku. 

•	 Regulacja	spustu	E-Z	Fit	umożliwia	dopasowanie	

pistoletu	do	własnych	potrzeb	

Teraz możesz szybko zmieniać skok spustu w zależności 

od wielkości dłoni lub sytuacji. 

•	 Przełomowa	technologia	umożliwia	nieprzerwane	

natryskiwanie

	 Mniej przestojów dzięki tylko jednej części serwisowej z 

możliwością wymiany w trakcie pracy.


