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Høytrykkstilbehør

• Velg riktig tilbehør

for å oppnå maksimal komfort og ytelse

• Arbeid raskere, enklere og renere

• Utnytt sprøytens fulle kapasitet

Få mest mulig ut av din maskin

Alle høytrykkspåføringer
HØYTRYKKSTILBEHØR



HØYTRYKKSPISTOLER

Contractor™ pistol

Den ideelle sprøytepistolen for
påføring på store overflater der det
kreves et stødig, men komfortabelt
grep.

Silver Plus™ pistol

Denne pistolen er laget i ett stykke,
og er spesielt egnet for påføring av
tyktflytende materialer. Den lette 
og holdbare konstruksjonen gjør at
denne pistolen foretrekkes, fordi den
er mer komfortabel i det lange løp.

TexSpray™ blå pistol

Høytrykkspistol med unik
konstruksjon, med store
væskegjennomføringer og ekstra
kraftig fjær. Ideell for tykkere
materialer, sparkel, intumastic,
fugemasse og beskyttelsesbelegg.
Brukes sammen med Atomizer-
settet for å få teksturoverflater.

FTx™ pistol

For Fine Finish overflate og generell
påføring der det kreves stor
bevegelighet. Den letteste pistolen.

ULIKE TYPER PISTOLER

Høytrykkspistolens hovedformål er å fungere som en på/av-ventil. Mange sprøytepistoler har tilleggsfunksjoner, som innebygd filter eller
svivel, for bedre ytelse. Ved valg av sprøytepistol må flere faktorer tas med i betraktningen, f.eks. størrelsen på væskegjennomføringen
og forstøveren, nominelt trykk, samt hvordan pistolen føles i hånden.

Graco tilbyr ulike typer pistoler for dine ulike behov, alle med unike egenskaper for høyest mulig sprøytekvalitet og komfort.

Contractor™ Inline pistol

Gir “inline” tilkobling til forlengere
slik at optimal arbeidsstilling oppnås.
Den kan rotere 180°, hvilket gir deg
den beste sprøytestillingen.

Silver Flex™ pistol

Samme hus som Silver Plus™,
med den forskjellen at denne
pistolen ikke har væskeslange 
fra håndtaket til pistoldysen.
Fordelen er at en slange 
(med stor diameter) kan kobles
direkte til pistoldysen gjennom 
den fjærbelastede beskytteren 
på håndtaket. For høytrykkspåføring
og stripelegging.

TexSpray™ inline-pistol

Høytrykkspistol tilpasset høy
gjennomstrømning av tyktflytende
materialer med 1/2"
gjennomstrømningskanaler.
Lettere gjennomstrømning med bare
30° bøy ved pistolhodet. Formstøpt
polymerhåndtak for komfortabelt grep.



CONTRACTOR- OG FTX-PISTOLER

AVANSERTE “LANGVARIGE” EGENSKAPER

MINIMAL “SPYTTING”

Spesiell seteutforming reduserer avstanden 
mellom nålen og dysen, noe som reduserer 
“spytting” når pistolen trekkes av.

RASK OG EFFEKTIV AVSTENGING

FlexSeal™-nålen lukker nålen inne i et 
fleksibelt deksel, slik at den ikke har kontakt 
med malingen.
Når pistolavtrekkeren er av vil FlexSeal™

blåses opp som en ballong. Trykket inne 
i pistolen presser mot den oppblåste tetningen.
Dette fører til at nålen stenger lettere og raskere.

LETTBETJENT AVTREKKERSIKRING

Enkel tommelbetjent sikringslås

EASYGLIDE™ PISTOLSVIVEL

Enklere å manøvrere

FORSEGLET FJÆR

Fjæren er atskilt fra nålen, og har ingen 
kontakt med malingen.
=> eliminerer tørket maling 

og smuss på fjæren
=> modulkonstruksjon gir enkel 

utskifting på arbeidsplassen

✔✔

Se animasjon på
www.ContractorFtx.eu

✔✔
ERGONOMISK PISTOLHÅNDTAK

Reduserer slitasje hos brukeren,
gir maksimal kontroll 
og komfort ved sprøyting

AVTAGBAR AVTREKKERSIKRING

Enkel tilgang til pistolfilteret

✔

✔

✔✔

✔





PISTOL-/DYSE-/SLANGESETT

HURTIGREFERANSEDIAGRAM FOR PISTOLER

EGENSKAPER

Maks. arbeidstrykk 248 bar 248 bar 248 bar 345 bar 345 bar 275 bar 280 bar
Væskeåpningsdiameter 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 2,3 mm 2,3 mm 3,2 mm 6,35 mm

KAN BRUKES MED

RAC X™ dyse og dyseholder ■ ■ ■ ■ ■ ■

RAC 5™ dyse og dyseholder ■ ■ ■ ■ ■ ■

EasyOut™ pistolfilter ■ ■ ■

ALTERNATIV
PISTOL

2-fingers avtrekker, 288475 288438 244364 246240 246468
RAC X dyse* og dyseholder

4-fingers avtrekker, 288425 288429
RAC X dyse* og dyseholder

2-fingers avtrekker, 243283
RAC 5 dyse* og dyseholder

2-fingers avtrekker, RAC 5 dyseholder 288477 288428

2-fingers avtrekker, flat dyseholder 235460

4-fingers avtrekker, flat dyseholder 235461

2-fingers avtrekker, FF flat dyseholder 235462

4-fingers avtrekker, HD dyse og dyseholder 241705

2-fingers avtrekker, RAC 5 dyseholder  248157
og LineLazer dyse

4-fingers avtrekker, ingen dyse, 245820
ingen dyseholder 
(TMX dyse og RAC 5 dyseholder anbefales)

OPTIMAL EFFEKTIVITET

Enten du bare trenger å skifte ut utslitt utstyr, eller om du 
ønsker én sprøyteserie for løsemiddelbaserte materialer 
og en annen for vannbaserte: komplette pistol-/dyse-/slangesett 
finnes for alle pistoltypene over.

Få optimal komfort og effektivitet ved å bruke riktig 
pistol-/dyse-/slangesett til enhver jobb som skal utføres.

TexSpray

Blå

TexSpray

Inline

Silver

Flex™

Silver

Plus™

Contractor

Inline

FTx™Contractor™



DET ER SVÆRT VIKTIG Å VELGE RIKTIG DYSE TIL JOBBEN!

Dette gir optimal ytelse, bedre kvalitet på arbeidet, samt at det begrenser kostnadene.

Gracos enestående RAC X™ SwitchTips™ har høy ytelse, lang holdbarhet og er utviklet 
for å opprettholde godt sprøytebilde over lang tid. RAC X-dysene er tilgjengelige i et stort 
utvalg, for sprøyting av alt fra latex til tykke sparkelmaterialer. De tilhørende dyseholderne 
er konstruert for optimal arbeidssikkerhet.

Den nye serien RAC X-dyser gjør det også lettere å velge 
riktig dyse til bruksområdet. De leveres ganske enkelt med ulike fargekoder 
for hvert arbeidsområde.

GRØNN FFA--dyse for Fine Finish

BLÅ PAA--dyse for alle profesjonelle høytrykkspåføringer

BRUN HDA-dyse for tunge materialer og sparkelpåføring

I tillegg til fargekodene har RAC X HDA-dysene et viktig antall STORE DYSER spesielt utviklet for jobber der det kreves høy ytelse.
Den patenterte Long Life-konstruksjonen til RAC X-dysene og viftebredden sparer tid for maleren, samtidig som de gir enestående
forstøving og finish. En spesiell låsetapp sikrer at dysen står trygt i dyseholderen. WideRac™-dysen med 60 cm viftebredde dekker
dobbelt så stor flate på halve tiden: Perfekt for påføring på store flater.

DYSER OG DYSEHOLDERE
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FILTER

Gracos ekslusive EasyOut™-filterkonsept filtrerer malingen fra innsiden 
av filteret og ut, slik at all forurensning fanges effektivt inne i filteret.

RESULTAT: svært lett å ta ut, rengjøre og bruke på nytt.

SLANGER

OPTIMAL FINISH

Bruk av filter hindrer at smuss og forurensning kommer inn 
i sprøytesystemet. De reduserer faren for tilstopping av dysen,
og gir optimal finish.

I et standard høytrykkssystem passerer malingen gjennom tre
filter før forstøving: inntaksfilter (A), pumpefilter (B) og pistolfilter
(C). Det første filteret er det groveste, det siste er det fineste.

Størrelsen på filteret defineres av mesh. Jo høyere mesh,
jo finere blir materialet filtrert. Det anbefales å bruke finere filter 
til mindre viskøse materialer (100 mesh), og grovere filter 
(60 mesh) til mer tyktflytende materialer som f.eks. latexmaling.

OPTIMAL GJENNOMSTRØMNING OG TRYKK

BlueMax™ II-slanger er det siste innen slangeteknologi.
Slangene er blant de letteste og mest fleksible på markedet.
Og sist, men ikke minst: Slangene opprettholder 
det høye ytelsesnivået helt frem til pistolen.
Husk å be om BlueMax™ II.

Ved lange slangelengder (over 15 m) 
anbefales det alltid å øke slangens diameter.
Større innvendig diameter reduserer friksjonen.
Minst halve lengden ved standard påføringer,
og hele lengden hvis det brukes tykke materialer.
Med denne tommelfingerregelen sikrer du god 
ytelse ved pistolen.

Slangene fra Graco spenner fra 3/16", 1/4" til 3/8" i diameter, og lengder varierende fra 4,5 m til 30 m.
For å gi optimal arbeidskomfort er BlueMax forløpere tilgjengelige fra 0,9 m.

EKSEMPEL

Mal med Ultra® Max II 30 m 1/4" x 15 m + 1/4" x 15 m + forløper

45 m 3/8" x 30 m + 1/4" x 15 m + forløper

Sparkle med Mark V™ 22,5 m 3/8" x 15 m + 3/8" x 7,5 m + forløper

Sparkle med Mark X™ 45 m 1/2" x 45 m + forløper

B

A

C



TSL™-olje

Spesielt utviklet for å forlenge pumpepakningenes levetid.
Start alltid hver jobb med å helle et par dråper i pakkmutteren
(oljekoppen). Hensikten er ikke å smøre pakningene,
men å hindre at smuss og støv tørker på stempelet.

Pumpe-Balsam

Dobbel funksjon:

1. Ufortynnet for langvarig lagring: smøremiddel og frostvæske i ett
2. Fortynnet i vann (20 %) for mer effektiv daglig rengjøring

SPRØYTESTØVREDUKSJONSSETT

0,25 ltr (206994)
1 ltr (206995)  

3,8 ltr (206996)
1 ltr (253574)

3,8 ltr (245133)

BEHOLDER (HOPPER) OG SEKKETØMMER

OPTIMAL EFFEKTIVITET

Effektiv reduksjon av sprøytestøv ved sprøyting får du ved 
å redusere trykket, redusere avstanden til veggen, begrense 
sprøytevinkelen, redusere åpningen i sprøytedysen og holde 
rett vinkel mot overflaten.

Vanskelig å gjøre alt dette samtidig? Ikke noe problem! 
For å redusere sprøytestøvet har Graco utviklet et spesielt 
sprøytesett som praktisk talt eliminerer sprøytestøv.
Settet er utviklet for optimal påføring av maling som bare 
trenger å overrulles etterpå, noe som er spesielt viktig 
utvendig, men gjelder også innvendig.
Delenummer 248947 leveres komplett med to sprøytedyser 
(LL5321, LL5419).

OPTIMAL PRODUKTIVITET

Mater pumpen ved hjelp av tyngdekraften.
Fordelaktig når du har tyktflytende materialer som sparkel
og fugemasse. Den store beholderen gir deg mulighet til
å jobbe lenger før påfylling er nødvendig. Kan brukes til
lagring over natten, og til å transportere materialer.
Utstyrt med ekstra store luftfylte hjul som går overalt på
arbeidsplassen, selv i trapper. Hvis du bruker materialer
pakket i plastposer bruker du sekketømmeren.
Spørsmålet er ikke “Hvorfor bruke Hopper?”,
men “Hvorfor bruker du ikke en?”

Se animasjon på
www.ofsbygraco.eu

VÆSKER





ØK REKKEVIDDEN

FORLENGERPISTOLER

DYSEFORLENGERE

Det er utviklet et komplett utvalg av tilbehør som gir
maksimal komfort, hastighet og produktivitet, og som 
også inkluderer alt du trenger for å komme til på 
vanskelige steder. Du slipper å løpe opp og ned stiger 
og stillaser. Glem sprøytetåke og malingssvinn som 
følge av at sprøytedysen er for langt fra overflaten du 
skal sprøyte. Valg av riktig verktøy til jobben gjør livet 
lettere, og virksomheten mer lønnsom.

OPTIMAL SIKKERHET

Forlengerpistoler leveres komplette og klare til sprøyting, og har den fordelen at 
røret mellom pistolen og hodet er lettere. Med svingbart hode i tillegg har du alltid
muligheten til å stille inn riktig sprøytevinkel. Hodet har en avstengingsnål innvendig,
som praktisk talt eliminerer “spytting”. Tilgjengelig i 90 cm og 180 cm RAC X-utgave.

OPTIMAL BEVEGELIGHET

Absolutt et av de mest nyttige tilbehørene.
Start med et forlengerrør, og kompletter med riktig tilbehør.
Våre forlengerrør viser seg å være det mest allsidige utstyret i vårt sortiment.
Du finner sammensettingsforslag i tabellen til høyre.

OPTIMAL KOMFORT

Tenk deg at du skal sprøytemale et tak.
Med riktig lengde på dyseforlengeren kan du fullføre hele jobben 
i én operasjon. Forlengere leveres som standard med dyseholder,
og monteres enkelt på enden av pistolen. Velg 25, 40, 50 eller 75 cm.

FORLENGERRØR



45° vinkeladapter

(224399)

Med en forlenger 

kan du gjøre følgende:

CleanShot™

Faste forlengere

90 cm 244163
180 cm 244164

Faste HD-forlengere

25 cm 232121
50 cm 232122
100 cm 232123
150 cm 232124
200 cm 232125

Teleskop-forlengere

40-90 cm 218775
90-180 cm 218776
180-360 cm 218777

lag en 
trykkrulle

lag en CleanShot™

forlengerpistol

lag en basis forlengerpistol
(uten CleanShot)

lag et verktøy med 
ekstra lang rekkevidde

MODULSYSTEM

(tilleggsutstyr)



PERFORERT SYNTETISK RULLE

Ideell for plane overflater som gulv, vegger og tak.
12, 19 og 32 mm lang “pels” med 23 cm bredde.

PERFORERT FORSTERKET RULLE

Med skumfyll mellom rulle“pelsen” og den innvendige sylinderen.
Disse rullene er fremstilt i fiber, og er spesielt egnet til å male ujevne overflater,
for eksempel utvendige vegger. Fra 14 til 20 mm tykkelse i 23 cm bredde.

Interiør
244279 50 cm fast - med hode - uten pistol
244281 Teleskop (45-90 cm) - uten pistol
245397 50 cm fast - med hode & pistol

Fasade
6880095 Fast 30 cm 14 mm “pels” Inline-pistol
6880096 Fast 45 cm 14 mm “pels” Inline-pistol
6880097 Fast 90 cm 14 mm “pels” Inline-pistol
098084 Teleskop 90-180 cm 20 mm “pels” Inline-pistol
098085 Teleskop 45-90 cm 20 mm “pels” Inline-pistol

FERDIGE SETT

TRYKKRULLER

Påføring med rulle er et alternativ ved mindre jobber, der sprøyting hindres av f.eks. vind,
og høytrykkskvalitet ikke er påkrevd. Bruk av sprøytepistolen for påføring med rulle gir vesentlige fordeler:

MYE RASKERE
Du trenger ikke stoppe og bøye deg ned til rullekaret hver gang rullen 
trenger maling, bare trykk på avtrekkeren for å sende maling til rullen.

KONTINUERLIG RULLING
Uavbrutt rulling, alltid “vått i vått”.
Ingen flere tørre flekker som er synlige etterpå,
og påføring av maling blir mye mindre anstrengende.

JEVN FORDELING AV MALINGEN
Du kontrollerer nøyaktig hvor mye maling du trenger.
En tradisjonell rulle krever at malingen spres på rullen ved 
å rulle i rullekaret før malingen påføres veggen.
Med trykkruller fordeles malingen jevnt til rulle“pelsen” av 
en innvendig kjerne, noe som gir jevnere og bedre finish.

Trykkrullene fra Graco finnes både som faste og teleskopiske sett,
som gir forlengelsesmuligheter fra 30 cm opp til 180 cm.
Du kan velge ulike typer rulle“pels” avhengig av overflaten og ønsket finish:



HURTIGREFERANSETABELL

PISTOLER OG PISTOL-/DYSE-/SLANGESETT

SG3™ ■

FTx™ ■ ■

Contractor™ ■ ■ ■ ■ ■

Silver Plus™ ■ ■ ■ ■ ■

Silver Flex™ ■ ■ ■

TexSpray™ Blå ■ ■ ■ ■

TexSpray™ Inline ■ ■ ■

Sprøytestøvreduksjonssett 248947 ■ ■ ■ ■ ■

PUMPEFILTER

Kort ■

30 mesh 246425
60 mesh 246384
100 mesh 246382
200 mesh 246383
Lang ■ ■ ■ ■

30 mesh 244071
60 mesh 244067
100 mesh 244068
200 mesh 244069

SLANGER*

BlueMax™ II 1/4" 30 m 45 m 45 m 45 m 45 m
BlueMax II 3/8" 60 m 60 - 75 m 60 - 90 m 60 m

* Slangens maksimale lengde og diameter avhenger av flere faktorer, f.eks. produktets viskositet, sprøytens ytelse og hvor høyt over pumpen du står.

FORLENGERE

Dyseforlengere RAC X™ ■ ■ ■ ■ ■

25 cm 287019
40 cm 287020
50 cm 287021
75 cm 287022
Forlengere ■ ■ ■ ■ ■

Forlengerpistoler RAC X ■ ■ ■ ■ ■

90 cm 287026
180 cm 287027
Trykkruller interiør ■ ■ ■ ■ ■

Trykkruller fasade ■ ■ ■ ■ ■

DIVERSE

Beholder (Hopper) 287987 ■ ■ ■

Sekketømmer 289587 ■ ■ ■

Sugesett 243167 ■ ■ ■

VÆSKER

TSL™-olje ■ ■ ■ ■ ■

Pumpe-Balsam ■ ■ ■ ■ ■

ST Max™ Ultra® Max II GMax™ GH™ Mark V™/ X™

FINN RIKTIG SVAR PÅ DINE SPØRSMÅL

Kan du koble en forlengerpistol til din ST Max™ høytrykkssprøyte? 
Eller en trykkrulle til en Ultra® Max? Hva er maksimal anbefalt slangelengde 
til din høytrykkssprøyte? Finn alle disse svarene - og flere - i tabellen under.



Graco ble grunnlagt i 1926, og er verdensledende i systemer og komponenter som håndterer væsker.
Gracoproduktene flytter, måler, kontrollerer, sprøyter og påfører et stort spekter av væsker og viskøse
materialer som brukes i industriell og kommersiell sammenheng.

Selskapets suksess er basert på en vilje til å finne de ypperste tekniske løsninger, produksjon
i verdensklasse og uovertruffen teknisk service. Ved å jobbe tett sammen med spesialiserte distributører
tilbyr Graco systemer, produkter og teknologi som setter kvalitetsstandarder innenfor et stort spekter av
anvendelsesområder når det gjelder å sprøyte og påføre væsker. Dette inkluderer bl.a. sprøyting
og sirkulering av maling, smøremidler, fyllmasser og lim. Gracos investeringer i utviklingen innenfor å styre
og kontrollere væsker vil fortsatt gi innovative løsninger til et mangfoldig marked.

OM GRACO

©2008 Graco N.V. 300672N Rev. A 01/08 Trykt i Europa.
Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere.

Europa

+32 89 770 700

FAKS +32 89 770 777

WWW.GRACO.BE

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykningstidspunktet.
Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forutgående varsel.

KONTAKT
POSTADRESSE
Postboks 1141
Minneapolis, MN 55440-1441
Tlf: 612.623.6000
Faks: 612.623.6777

ASIA STILLEHAVET

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tlf: 81.45.593.7300
Faks: 81.45.593.7301

AMERIKA

MINNESOTA
Globalt hovedkvarter
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ASIA STILLEHAVET

KINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tlf: 86.21.649.50088
Faks: 86.21.649.50077

ASIA STILLEHAVET

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tlf: 82(Korea).31.476.9400
Faks: 82(Korea).31.476.9801

GRACO-AVDELINGER

EUROPA

BELGIA
Europeisk hovedkvarter
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgia
Tlf: 32.89.770.700
Faks: 32.89.770.777


