
Pompa do tynków i izolacji zewnętrznych

ToughTek™

U Z N A N A  J A K O Ś Ć .  W I O D Ą C A  T E C H N O L O G I A .



Graco ToughTek – wnosimy innowacje do Twojej pracy
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Niezależnie od tego, czy są to tynki czy izolacje zewnętrzne, pompa ToughTek S340e firmy Graco doskonale sobie radzi 

z podkładem i warstwą wykończeniową, a nawet z materiałami odpornymi na działanie powietrza/wody, i natryskuje je 

płynnym i jednostajnym strumieniem.
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Ręczne nakładanie tynków i izolacji zewnętrznych jest pracochłonne i wymaga dużo czasu. Pompa do tynków zewnętrznych 
ToughTek S340e pozwala zaoszczędzić czas, przyspieszyć pracę i zwiększyć zyski dzięki możliwości zastąpienia tradycyjnej 
kielni z packą automatycznym natryskiem materiału i wykończeniem powierzchni.

Pompy ToughTek zostały wykonane w technologii pomp tłokowych i potrafią tłoczyć materiał wężami o znacznej długości, 
co pozwala natryskiwać dłużej i dalej, a więc przyspiesza realizację zadania. Dzięki temu można przeznaczyć więcej czasu 
na natryskiwanie, a mniej na przestawianie urządzeń.

Jeszcze większa produktywność

Obsługa pomp jest prosta i intuicyjna, więc Twoja ekipa szybko się jej nauczy.

•  Podłącz i pracuj – ToughTek S340e można podłączyć do standardowego gniazda 230 V lub 120 V albo do agregatu prądu  
o odpowiedniej wielkości

• Zmienna kontrola prędkości – możliwość precyzyjnego ustawienia pożądanej prędkości

• Opcjonalny zdalny włącznik/wyłącznik – umożliwia włączanie i wyłączanie pompy przy aplikatorze

Łatwość obsługi

Niewielkie wymiary pompy ToughTek S340e ułatwiają jej przenoszenie na miejsce wykonywania pracy.  
Dzięki niewielkiej wadze z łatwością może ją podnieść dwoje ludzi. Pompy ToughTek mieszczą się w ciasnych 
przestrzeniach i ułatwiają natryskiwanie.

Kompaktowa, przenośna i łatwa do przenoszenia

W ramach wykonywania izolacji zewnętrznych pompa ToughTek S340e 
może natryskiwać materiały odporne na działanie powietrza/wody, 
podkład izolacyjny i warstwę wykończeniową.

W ramach wykonywania tynków zewnętrznych pompa 
ToughTek S340e może natryskiwać warstwę trudno ścieralną, 
warstwę brązową i warstwę wykończeniową.

IZOLACJA PODTYNKOWA
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Oszczędzaj pieniądze, inwestując w trwałe rozwiązania

Trwała pompa tłokowa do tynków zewnętrznych ToughTek jest odporna na działanie tynków i izolacji zewnętrznych o silnych 

właściwościach trących. Szybko demontowalna konstrukcja przyspiesza i ułatwia konserwację.

Żeńskie złącze do zaprawy

• Szybki i łatwy montaż

Możliwość usunięcia  
zbiornika bez narzędzi

• Odłączenie do czyszczenia  
zajmuje zaledwie  

kilka sekund

Łatwy w czyszczeniu zbiornik

• Odporna konstrukcja z polietylenu

• Pojemność 76 l

Opony odporne na przebicie

•  Wytrzymają nawet najgorszy 
bałagan na podłodze

ToughTek S340e
Typ pompy Tłokowa, 2-kulkowa

Maks. ciśnienie robocze 41 bar (600 psi, 4,1 MPa)

Maks. wydajność (torebek/godz.)* Do 40 torebek/godz. (materiał wstępnie zmieszany)

Maks. wydajność** 24 l/min (6,5 gpm)

Kontrola objętości Zmienna

Maks. długość węża 30,5 m †

Pojemność zasobnika 76 l

Otwór w zbiorniku (S x G) 57 x 36 cm

Parametry techniczne
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Łatwo rozkładane  
pompa dolna

• Przeznaczona do nakładania tynków 
i izolacji zewnętrznej

• Szybka i łatwa konserwacja

Zmienna prędkość

•  Możliwość precyzyjnego 
ustawienia pożądanej prędkości, 
od niskiej do wysokiej objętości

Opcjonalny zdalny  
włącznik/wyłącznik

• Możliwość włączania i wyłączania pompy  
blisko aplikatora

•  Możliwość podłączenia do standardowego gniazda ściennego  
230 V lub 120 V

• Nie trzeba zamawiać elektryków ani prowadzić przewodów

Mniejsze wymagania dotyczące zasilania

*  Na przykładzie wstępnie zmieszanego podkładu do tynków. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od materiału, jednorodności mieszaniny, rozmiaru węża i innych czynników.  
Potrzebnych informacji udzielą dostawcy, a dystrybutorzy firmy Graco zapraszają na demonstrację. ** Przepływ na przykładzie wody. Rzeczywista wartość będzie się różnić w zależności od materiałów  
i długości węża. † Na długość węża składa się 1,5 cala x 22,9 m i 1,25 cala x 7,6 m.

ToughTek S340e
Wysokość zbiornika/napełnienia 66 cm

Rozmiar wylotu pompy Złącze do zaprawy Ludecke 35 mm (ż)

Wymiary (D x S x W) 116 x 61 x 97 cm

Waga 95 kg (bez węża i aplikatora)

Kompatybilność chemiczna Materiały wodne

Części mokre Stal nierdzewna, aluminium, stal powlekana, PTFE, UHMWPE, LLDPE, uretan

Zdalny włącznik/wyłącznik Opcjonalnie

Podręcznik 3A3437A
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Informacje wymagane do zamówienia

Zawartość zestawów: wąż 15 m z aplikatorem lancowym 25A217. Wszystkie urządzenia S340e zawierają zbiornik materiału.

Ze złączami do zaprawy Ludecke - na ilustracji męskie i żeńskie złącza do zaprawy 25 mm

Ze starszą wersją złącza do zaprawy - na ilustracji męskie i żeńskie złącza do zaprawy 1 cal
Starsza wersja złącza do zaprawy

Aplikatory

Nr części Opis
25A214 Wąż, 38 mm x 7,5 m, ze złączami do zaprawy 1,5 cala

25A215 Wąż, 32 mm x 7,5 m, ze złączami do zaprawy 1,5 cala

25A216 Wąż, 25 mm x 3 m, ze złączami do zaprawy Graco 1 cal

17G550 Wąż, 25 mm x 7 m, ze złączami do zaprawy Graco 1 cal

17G551 Wąż, 32 mm x 15 m, ze złączami do zaprawy 1,5 cala

17G552 Wąż, 38 mm x 15 m, ze złączami do zaprawy 1,5 cala

Nr części Opis
25A217 Aplikator do tynków zewnętrznych ze złączem do zaprawy Ludecke 35 mmm (ż)

25A515 Aplikator do izolacji zewnętrznych ze złączem (ż) do zaprawy Ludecke 25 mm

25M101 Aplikator Browning ze złączem (ż) do zaprawy Ludecke 25 mm

24M102 Aplikator Deco do wykończeń ze złączem (ż) do zaprawy Ludecke 25 mm

Pompy do tynków zewnętrznych ToughTek S340e

Zestawy węży/aplikatorów

Wąż do zaprawy ToughTek

Nr części Opis
25A304 S340e, podstawowy, 230 V, 10 A, 1 faza

25A306 S340e podstawowy, 230 V, 10 A, 1 faza ze zdalnym włącznikiem/
wyłącznikiem

25C610 S340e, podstawowy, 120 V, 15 A, 1 faza

25C612 S340e podstawowy, 120 V, 15 A, 1 faza ze zdalnym włącznikiem/
wyłącznikiem

Nr części Opis
25A305 S340e, zestaw, 230 V, 10 A, 1 faza

25A307 S340e, zestaw, 230 V, 10 A, 1 faza ze zdalnym włącznikiem/
wyłącznikiem

25C611 S340e, zestaw, 120 V, 15 A, 1 faza

25C613 S340e, zestaw, 120 V, 15 A, 1 faza ze zdalnym włącznikiem/
wyłącznikiem

Nr części Opis
25A916 Zestaw Combo do natrysku tynków/izolacji zewnętrznych: zawiera aplikator do tynków, aplikator do izolacji zewnętrznych, wąż 35 mm x 7,5 m,  

wąż 25 mm x 3 m i potrzebne złączki redukcyjne (wykorzystuje złącza do zaprawy Ludecke)

25A219 Zestaw do natrysku izolacji zewnętrznych: zawiera aplikator do izolacji zewnętrznych, wąż 35 mm x 15 m, wąż 25 mm x 3 m i potrzebne złączki 
redukcyjne (wykorzystuje złącza do zaprawy Ludecke)

25A218 Zestaw do tynków zewnętrznych: zawiera aplikator do tynków zewnętrznych, wąż 35 mm x 15 m i potrzebne złączki redukcyjne  
(wykorzystuje złącza do zaprawy Ludecke)

24C458 Zestaw do natryskiwania z aplikatorem Browning: zawiera aplikator Browning, wąż 35 mm x 7,5 m, wąż 25 mm x 7,5 m i potrzebne złączki redukcyjne 
(wykorzystuje złącza do zaprawy Ludecke)

Nr części Opis
17G920 Wąż, 25 mm x 3 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 25 mm

17G921 Wąż, 25 mm x 7,5 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 25 mm

17G922 Wąż, 25 mm x 15 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 25 mm

17G923 Wąż, 35 mm x 3 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 35 mm

17G924 Wąż, 35 mm x 7,5 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 35 mm

17G925 Wąż, 35 mm x 15 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 35 mm

17G926 Wąż, 35 mm x 20 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 35 mm

17G927 Wąż, 50 mm x 7,5 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 50 mm

17G928 Wąż, 50 mm x 15 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 50 mm

17G929 Wąż, 50 mm x 20 m, ze złączami do zaprawy Ludecke 50 mm
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Informacje wymagane do zamówienia

Zestawy dostosowania złączy do zaprawy

Akcesoria i typowe części do naprawy

Złącza do zaprawy Ludecke

Starsze wersje złącza do zaprawy

Nr części Opis
17N875 Zestaw złączy do zaprawy Ludecke na wylot pompy, 35 mm Ludecke (ż) x 1,5 cala NPT (m) - pasuje do F340e, S340e i F680e

17N876 Zestaw złączy do zaprawy Ludecke na wlot aplikatora, 25 mm Ludecke (ż) x 1 cal NPT (m) - pasuje do aplikatorów przeciwogniowych, EIFS, Browning i Deco

17N877 Zestaw złączy do zaprawy Ludecke na wlot aplikatora, 35 mm Ludecke (ż) x 1,25 cala NPT (m) - pasuje do aplikatorów tynków zewnętrznych

Nr części Opis
17G554 Kompletny zestaw zdalnego włącznika, kompatybilny z F340e i S340e

17H197 Zdalny przełącznik z przewodem 30 m

17G665 Przedłużacz do zdalnego przełącznika - 30 m

25A466 Wylotowy zawór zwrotny S340e ze złączem do zaprawy 1,5 cala

25A233 Zestaw do remontu pompy (wszystkie miękkie uszczelki i zawory kulowe)

17L860 Piłeczka gąbka do węża 50 mm

17G930 Piłeczka gąbka do węża 50 mm, 5 szt.

128745 Piłeczka gąbka do węża 35 mm

25A227 Piłeczka gąbka do węża 35 mm, 5 szt.

25A228 Piłeczka gąbka do węża 38 mm, 5 szt.

248515 Piłeczka gąbka do węża 25 mm, 5 szt.

25A467 Zestaw zaworów kulowych: zawiera zawór wlotowy (15H833) i zawór tłokowy (176798)

17H193 Kolanko wlotu do pompy

25A233 Zestaw do remontu pompy (wszystkie miękkie uszczelki i zawory kulowe)

17G863 Gniazdo wlotowe z węglika z pierścieniem

17G862 Gniazdo tłoka pierścieniem

Nr części Opis
17N887 Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, (m-m), od 35 mm do 25 mm

17N888 Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, (m-m), od 50 mm do 35 mm

17N889 Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, (m-m), od 35 mm do 35 mm

17N890 Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, (ż-m), od 35 mm do 25 mm

17N891 Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, 35 mm (ż) zaprawa do 1,5 cala BSPP (ż)

17N892 Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, 50 mm (ż) zaprawa do 2 cale BSPP (ż)

17N893 Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, 25 mm (ż) zaprawa do 1 cal BSPP (ż)

Nr części Opis
15T116 Złącze do zaprawy Graco 1 cal, krzywka (m) 1 cal x NPT (ż) 1 cal

289874 Złącze do zaprawy Graco 1 cal, krzywka (ż) 1 cal x NPT (ż) 1 cal

127476
Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (m) 1,5 cala  
x NPT (ż) 1,25 cala

128477
Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (ż) 1,5 cala  
x NPT (ż) 1,25 cala

128474
Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (m) 1,5 cala  
x NPT (ż) 1,5 cala

Nr części Opis
17N894 Złączka redukcyjna Ludecke do zaprawy, 35 mm (ż) zaprawa do 1,25 cala BSPP (ż)

17N872 Uszczelka złącza Ludecke do zaprawy – 25 mm

17N873 Uszczelka złącza Ludecke do zaprawy – 35 mm

17N874 Uszczelka złącza Ludecke do zaprawy – 50 mm

17N882 Klamra i sworzeń złącza Ludecke do zaprawy – 25 mm

17N883 Klamra i sworzeń złącza Ludecke do zaprawy – 35 mm

17N884 Klamra i sworzeń złącza Ludecke do zaprawy – 50 mm

Nr części Opis

128475
Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (ż) 1,5 cala  
x NPT (ż) 1,5 cala

128473
Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (m) 1,5 cala  
x NPT (m) 1,5 cala

128758
Standardowe złącze do zaprawy 1,5 cala, krzywka (ż) 1,5 cala  
x NPT (m) 1,5 cala

17G767
Złączka redukcyjna do zaprawy - Standard 1,5 cala (ż)  
x Graco 1 cal (m)

Na ilustracji męskie i żeńskie złącza do zaprawy 25 mm

Na ilustracji męskie i żeńskie złącza do zaprawy 1 cal
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