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Graco® XP70-monikomponenttiruisku

Kaksikomponenttiruiskutusta – 

tehty helpoksi ja edulliseksi 

Pinnoiteteollisuudessa suuntauksena ovat runsaasti kuiva-ainetta 

sisältävät pinnoitteet. Nämä vähemmän liuotinainetta sisältävät 

pinnoitteet vähentävät VOC-päästöjä ja nopeuttavat tuotantoa 

lyhyempien kovettumisaikojen ansiosta.

Graco XP70 -monikomponenttiruisku on suunniteltu 

suuriviskositeettisten materiaalien pumppaamiseen, 

sekoittamiseen sekä ruiskuttamiseen, erinomaisin tuloksin.

Ruiskutusjärjestelmällä voi käsitellä

•  ympäristöystävällisiä, korkeaa kiintoainepitoisuutta omaavia 

pinnoitteita, joissa on vähän tai ei lainkaan liuotinta

• Yhdistelmäpolyuretaanit

• Epoksimaalit

•  Erittäin korkeat kiintoainepitoisuutta omaavat pinnoitteet – 

kiintoainepitoisuus jopa 100 %

•  Lämpöä vaativat materiaalit (vaatii lisävarusteena saatavat 

lämmittimet)

•  Nopeasti kovettuvat materiaalit

Jos ruiskutat joka viikko useita eri materiaaleja, XP70 on oikea 

valinta. Sen avulla voit muuttaa suhdetta yksinkertaisesti 

vaihtamalla yhden tai kaksi pumpun alaosaa. Valittavana on 

kuusi kiinteää sekoitussuhdetta: 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1 ja 4:1.

Sovellukset

• Säiliöt

• Putket

• Meri/laivanrakennus

• Sillat

• Tuulitornit

• Junat

• Vesitornit

• Jäteveden käsittely

• Viemärikaivojen ja viemärien 

kunnostaminen

• Lisäpinnoitukset

• Rakenneteräs

• Jalostamot

• Kattopäällysteet
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Älykäs vaihtoehto käsin sekoittamiselle

Suunniteltu erityisesti kaksikomponenttipinnoitteille
Grado XP70 -monikomponenttiruisku tarjoaa korkeapaineruiskutustehon, jota tarvitaan suuriviskositeettisille, korkeita kiintoainepitoisuuksia 

sisältäville pinnoitteille. Lisäksi laite on suunniteltu maksimoimaan omapainoinen syöttö, minkä ansiosta ei ehkä tarvita syöttöpumppua. 

Näin säästyy rahaa.

Sekoituskammio

•  Tarjoaa helpon nesteen säätelyn 
sekoittamiseen tai huuhteluun

•  Annostelee A- ja B-nesteet tarkkaan 
staattiseen sekoitusputkeen

•  Sopii korkeaa kiintoainepitoisuutta 
sisältävien pinnoitteiden käsittelyyn 
suurilla kanavilla ja pienellä 
painehäviöllä

•  Käytä etäsekoitus sarjaa liuotinten 
ja materiaalijätteen 
vähentämiseksi

Poistoputkisto ja venttiilit

•  Nestepainemittarit pumpun poistopuolen 
tarkkailuun

•  Tarjoaa automaattisen ylipaineen poiston

•  Sisältää kierron takaisin syöttöpuolelle 
pumpun esitäyttöä, huuhtelua tai poistopuolen 
paineen alennusta varten

•  Mahdollistaa nesteen lämmityskierron 
käytettäessä lisävarusteena saatavia 
lämmittimiä

NXT-ilmamoottori

•  Vakiona oleva jäänpoisto-ominaisuus, 
tarkoittaa ettei tuotanto keskeydy moottorin 
jäänmuodostuksen takia

•  Moduulirakenne helpottaa huoltoa

•  Tukeva suojavaippa ei ruostu eikä lommoonnu

Materiaalisäiliöt

• A- ja B-komponentit säilytetään 
sivuille asennetuissa 26 litran 

säiliöissä, kunnes on 
aika ruiskuttaa

• Valmistettu tukevasta 
polyeteenistä – väkevät 

liuokset eivät haittaa

• Optimoitu suoraan 
pumppusyöttöön

Pienikokoinen, 
kärryyn asennettu

• Suunniteltu siten, että sitä 
voi käyttää helposti yksin

• Voidaan asentaa kiinteästi, 
pyörien poistamisen jälkeen

• Lisävarusteena saatavana 
huuhtelupumppu sekä 
lämmittimet, jotka on 

helppo asentaa

Korkeapaine, suuriviskositeettisten 
pinnoitteiden hallintaan

• Nimellispaineena 500 bar (500 MPa, 7250 psi) 
viskoottisten materiaalien ja pitkien letkujen varalta

Xtreme ® pumpun alaosat

• Männävarsissa ja sylintereissä 
vakiona,Severe Duty -pinnoite 

joka maksimoi käyttö iän

• Quick knockdown suunnitelu ja männän 
tiivistepatruuna tekevät huollosta 

nopeaa ja helppoa

• Saatavana kuusi kokoa erilaisille 
kiinteille sekoitussuhteille

• Saat haluamasi sekoitussuhteen 
helposti vaihtamalla yhden tai 

molemmat alaosat (ks. kuva 5)

Käy osoitteessa www.graco.com ja päivitä maalauskalustosi jo tänään!
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Katso, miten XP70 maksaa itsensä takaisin

Päivitä maalauskalustosi jo tänään! Käy osoitteessa www.graco.com

Nopea tuotto investoinnillesi

Käsinsekoituksesta siirtyessäsi huomaat, että Graco XP70 

-monikomponenttiruisku maksaa itse itsensä takaisin.

Näin se tapahtuu:

Pienemmät materiaalikustannukset

Graco XP70:llä voit eliminoida jätteensynnyn ja säästää rahaa, 

koska sekoitat vain sen verran materiaalia kuin tarvitset. Päivän 

päätteeksi ei tarvitse enää heittää pois käyttämätöntä materiaalia. 

Pienempiin astioihin tai kannuihin ei enää jää materiaalijäämiä. 

Voit ostaa materiaaleja myös suurpakkauksissa.

Vähäisempi pesuliuottimen tarve, säästää rahaa

Vain sekoitettavan materiaalin kanssa kosketuksiin joutuvat osat on 

puhdistettava. Sen sijaan että huuhtelet koko pumppujärjestelmän 

jossa on sekoitettu materiaali, riittää kun huuhtelet staattisen 

sekoitusputken ja pistooliin johtavan letkun. Lyhyemmällä 

pesuajalla, säästät työvoimakuluissa ja tuotantoteho kasvaa.

Takaa materiaalin tasaisen laadun

Ei arvailuja tai inhimillisiä virheitä sekoitettaessa materiaaleja, 

voit parantaa tuotantotehoa sekä vähentää materiaalijätteen syntyä 

ja uudelleen tekemisen tarvetta. Materiaalin sekoitussuhteen 

määrittävät tarkat pumput, ja ne sekoittuvat tarkkaan ja oikeassa 

suhteessa sekoituskammiossa.

Helppokäyttöinen
Laitteiden käyttäjät ovat valmiina muutamassa minuutissa, 

ja koulutukseen menee erittäin vähän aikaa. Graco XP70 toimii 

suoraan paketista otettuna ilman asetusten määrittämistä.

Vähentää huoltokustannuksia

Kolmen sijasta, kahdella pumpulla suunniteltu Graco 

XP70 vähentää ennaltaehkäisevän huollon tarvetta ainakin 

kolmanneksella. Se vähentää omistajan kustannuksia, koska 

kolmen sijasta tarvitsee huoltaa vain kaksi pumppua. Rakennettu 

vakiokomponentteilla,Quick knockdown Xtreme-alaosa ja NXT-

ilmamoottori, voit käyttää vakiovaraosia ja korjaussarjoja, joita saat 

hankittua helposti Gracon jälleenmyyjiltä ympäri maailmaa.
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Valinta ja säästö (investoinnin tuottoprosentti)

Laite maksaa tyypillisesti itsensä takaisin alle 12 kuukaudessa

Vertaa XP70:tä, käsin sekoitukseen ja katso, kuinka paljon säästät. XP70 tuo huomattavan tuoton sijoitukselle käsin sekoittamiseen verrattuna, 

koska sekoitettua materiaalia menee vähemmän hukkaan ja liuotinta kuluu vähemmän. Käy osoitteessa www.graco.com, ja laske investoinnin 

tuottoprosentti omalle sovelluksellesi.

Kokeile pääoman tuottolaskuria osoitteessa www.graco.com

XP-suhteen valintaopas

MATERIAALISÄÄSTÖ (kun astiaan ei enää jää käyttämätöntä sekoitettua materiaalia)

Pinnoitteen keskim. litrahinta

Materiaalihävikki päivässä

Pinnoitehävikin keskim. hinta päivässä

KOKONAISSÄÄSTÖ (kun vuodessa on 200 työpäivää)

MATERIAALISÄÄSTÖ (lyhentämällä seosmateriaaliletkua)

Materiaalin tilavuus lyhennetyssä letkussa (jos 3/8" letku x 15 m = 1,1 l)

Pinnoitehävikin keskim. hinta päivässä (F = E x A)

KOKONAISSÄÄSTÖ (kun vuodessa on 200 työpäivää)

LIUOTINSÄÄSTÖ (eliminoimalla käyttöajan pidentäjä/lyhentäjä)

Käyttöajan pidentäjän/lyhentäjän keskim. litrahinta

Päivässä käytettävä käyttöajan pidentäjä-/lyhentäjämäärä (jos liuosta käytetään 2 l / 20 l)

Päivässä käytettävän käyttöajan pidentäjän/lyhentäjän keskim. hinta

KOKONAISSÄÄSTÖ (jos työpäiviä on 200 / vuosi)

LIUOTINSÄÄSTÖ (eliminoimalla pumpun huuhtelu)

Liuottimen keskim. litrahinta

Pumpun, imuletkun, imuputken materiaalin tilavuus

(220 cm3 pumppu + 1320 cm3 imuletkusta ja -putkesta)

Päivässä käytetty liuotinmäärä (N = M x 3 huuhdontakerroin x L)

KOKONAISSÄÄSTÖ (jos työpäiviä on 200/vuosi)

KOKONAISSÄÄSTÖ XP70:LLÄ KÄSIN SEKOITTAMISEEN VERRATTUNA

*ESIMERKKI

12,00

2,75 l

33,00

6.600

*ESIMERKKI

1,10 l

13,20

2.640

*ESIMERKKI

4,00

16 l

64,00

12.800

*ESIMERKKI

4,00

1,50 l

18,00

3.600

25.640

TODELLINEN

TODELLINEN

TODELLINEN

TODELLINEN

KAAVA

A

B

C = AxB

D = Cx200 

KAAVA

E

F

G = Fx200 

KAAVA

H

I

J = Hxl

K = Jx200 

KAAVA

L

M

N

O = Nx200

O = D+G+K+O 

Esimerkissä oletuksena on, että 8 tunnin vuoron aikana ruiskutetaan 160 l

Sekoitussuhde

tilavuuden 

mukaan

Paine

Suhde

Hartsi

Pumppu

Kovetin

Pumppu

Yhdistetty

Teho

cm3/sykäys

Maks.ilma

Asetuspiste

bar (psi)

Maks.neste

Paine

bar (psi)

Virtausnopeus (teho)

40 sykäystä/min

l/min (gpm)

1:1 76:1 Xtreme 85 (L085CO) Xtreme 85 (L085CO) 173 6,5 (95) 500 (7250) 6,92 (1,83)

1.5:1 91:1 Xtreme 85 (L085CO) Xtreme 58 (L058CO) 144 5,5 (80) 500 (7250) 5,76 (1,52)

2:1 76:1 Xtreme 115 (L115CO) Xtreme 58 (L058CO) 174 6,5 (95) 500 (7250) 6,96 (1,84)

2.5:1 65:1 Xtreme 145 (L14ACO) Xtreme 58 (L058CO) 203 6,9 (100) 448 (6500) 8,12 (2,14)

3:1 68:1 Xtreme 145 (L14ACO) Xtreme 48 (L048CO) 193 6,9 (100) 469 (6800) 7,72 (2,04)

4:1 73:1 Xtreme 145 (L14ACO) Xtreme 36 (L036CO) 181 6,9 (100) 500 (7250) 7,24 (1,91)
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Tekniset arvot

Tekniset arvot

XP70-lisävarusteet tuottavuuden parantamiseen

Nesteen suodatus

    XP-pumpun ulostulot ..................................................................................... 30 mesh

    XTR-7-ruiskutuspistooli ................................................................................. 60 mesh

Ilmansyöttö suodatus ................................................................................  40 mikronia

Käyttölämpötila

    Käyttö ..................................................................................  4 – 54 °C (40 – 130 °F)

    Säilytys................................................................................  -1 – 71 °C (30 – 160 °F)

Nesteen maks.lämpötila ........................................................................ 71 °C (160 °F) 

Ympäristöluokitus ..........................................................................................  Sisä/ulko

    Vaaralliset alueet ...........................................................................................  Ex II 2 G

Nesteen viskositeettialue (yläsyöttösäiliöt) ........................ 200 – 20 000 cps (kaadettava)

Suuremmat viskositeetit syöttöpumpulla .............. Syöttöpumppua suositellaan sekoita-
pistoolille sovelluksille,nesteen esipuristuksen takia

Maksimi ilmanpainesyöttö koneelle .....................................  12 bar (1,2 MPa, 175 psi) 

Ruiskun ilmankulutus (katso suorituskykykaaviot kohdassa 3A0420) ........ 0,56 m3/min arvolla 7 bar/
litraa/min (75 cfm arvolla 100 psi:n tulo/gpm) 

Tekniset tiedot

    Pelkkä kone ...............................................................................  132 x 152 x 81,6 cm

    26 litran (7 gallonan) säiliöillä ........................................................  132 x 152 x 89 cm

Paino

    Pelkkä järjestelmä ...........................................................................................  192 kg 
(Ei lämmittimiä, säiliöitä tai liitäntäkotelo) 

    Koko järjestelmä .............................................................................................  260 kg 
(Sisältää 2 lämmitintä, liuotinpumpun ja tyhjät säiliöt) 

Ilmansyöttö kytkentä ........................................  3/4" npsm (f) liitin 3/4" npt (f) yhteessä 

Nestepumpputulot (säiliöttömiin malleihin) ...........................................  1-1/4" npt (m)

Nestepainemittarin jakokappaleen “A”- ja “B”-ulostulot ...........................  1/2" npt (f)

Nestepainemittarin jakokappale ...............................................................  1/4" npt (m)
(paineenalennuksen / kierron / esitäytön yhdistelmä) ulostulot takaisin syöttöön 

Nesteen sekoitussarjan tulot .................................................  3/8" npt (m) palloventtiilit

Sekoituskammion materiaalin ulostulo ......................................................  1/2" npt (f)

Staattisen sekoitusputken ulostulo ..........................................................  3/8" npt (m)

Kastuvat osat

    Kovat osat ....... Nikkeli- tai sinkkipinnoitteiset hiiliteräkset, ruostumattomat teräkset, karbidi

    Pehmeät osat .................  PTFE, UHMWPE, nailon, asetaali, liuottimenkestävät o-renkaat

Suositeltava maksimisyöttöpaine ....................................... Alle 15 % ulostulopaineesta

Äänenpaine ................................................  86 dBA 7 bar:n paineella (0,7 MPa, 100 psi)

Äänitaso .....................................................  98 dBA 7 bar:n paineella (0,7 MPa, 100 psi)

Käyttö- ja korjausohje (suomi) ......................................................................... 3A0420

Merkur™-liuotinhuuhtelupumppu

•  Huuhtelee nopeasti sekoitetut 

materiaalit letkusta ja pistoolista

•  Antaa riittävän paineen hyvän 

maalin painamiseen, ulos 

sekoitusletkusta ruiskutuskuviolla, 

jolloin syntyy vähemmän 

hukkamateriaalia

•  Helppo asentaa rakoihin 

XP-kärryssä

•  Esitäyttöventtiiliä voi käyttää 

huuhteluliuottimen tuomiseen 

suutinten huuhtelua tai toisen 

letkun ja pistoolin huuhtelua 

varten, jotka on irrotettu 

sekoitusjohdon T-liittimestä

Viscon®-nestelämmittimet

•  Vähentää pinnoitteen 

viskositeettia, niin että sitä voi 

ruiskuttaa pienemmällä paineella

•  Takaa tasaisen 

ruiskutuslämpötilan, jolloin 

ruiskutuskuviosta tulee tasainen 

ja paksuus pysyy paremmin 

hallinnassa

•  Helppo asentaa rakoihin 

XP-kärryssä (vaatii lämmittimen 

asennussarjan 262450)

•  Saatavana vakiomallina tai 

vaaralliseen ympäristöön 

tarkoitettuna

Etäasennettava sekoitussarja

•  Kärryn sekoituskammio on 

irrotettava ja sen voi sijoittaa 

lähemmäs ruiskutuspistoolia 

sekoitettujen pinnoitteiden ja 

tarvittavan huuhteluliuottimen 

määrää – jollon vähemmän 

materiaalia menee hukkaan

•  A- ja B-letkuja XP-kärrystä 

sekoituskammioon ei tarvitse 

huuhdella, ja ne voi mitoittaa, niin 

että pitkällä aikavälillä painehäviö 

on pienempi

•  Hyvä materiaaleille, joilla on hyvin 

lyhyt käyttöaika

•  Käytä vaunua 262522 suojataksesi 

sekoituskammiota ja venttiilejä

Xtreme pumpun alaosat

•  Vaihda yhteen tai molempiin 

alaosiin haluttu sekoitussuhde 

(katso sivu 5)

•  XP käyttää erityisiä Xtreme 

pumpun alaosia jousikuormitteisilla 

tuloventtiileillä, Tuff-stack 

tiivisteitä, 30 mesh -suodattimia 

eikä esitäyttöventtiileitä

•  Suoja rikkoutumiselta ylipaineen 

vuoksi sisältyy 36 cm3, 48 cm3 ja 

58 cm3 kokoihin

•  Saatavana kuusi kokoa kiinteille 

sekoitussuhteille 1:1, 1.5:1, 2:1, 

2.5:1, 3:1 ja 4:1
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Ruiskut - Kaikki kärryyn asennetut pumppupakkaukset sisältävät materiaaliletkut ja XTR™-7 -pistoolin, ja niissä käytetään NXT 6500 -ilmamoottoria (N65DN)

Pumpun alaosat - Kaikkiin Xtreme XP pumpun alaosiin sisältyy sisään rakennettu suodatin ja Tuff-Stack™ (hiilitäytteiset PTFE-tiivisteet)

Syöttölaitteet

Lämpötilan säätölaitteisto

Sekoitus ja sumutus

Vesivaippaiset lämmitetyt letkut - (Hyväksytty räjähdysalttiisiin ympäristöihin) 15,2 m (50 ft) osat

Xtreme-Duty™ 500 bar (7250 psi) suurpaineletkut

Tilaustiedot

571100  1:1 Pelkkä ruisku, ei kärryä, ei pistooleja, ei letkua

571101  1:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku ilman säiliöitä

571102  1:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku säiliöillä

571150  1.5:1 Pelkkä ruisku, ei kärryä, ei pistooleja, ei letkua

571151  1.5:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku ilman säiliöitä

571152  1.5:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku säiliöillä

571200  2:1 Pelkkä ruisku, ei kärryä, ei pistooleja, ei letkua

571201  2:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku ilman säiliöitä

571202  2:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku säiliöillä

571250  2.5:1 Pelkkä ruisku, ei kärryä, ei pistooleja, ei letkua

571251  2.5:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku ilman säiliöitä

571252  2.5:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku säiliöillä

571300  3:1 Pelkkä ruisku, ei kärryä, ei pistooleja, ei letkua

571301  3:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku ilman säiliöitä

571302  3:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku säiliöillä

571400  4:1 Pelkkä ruisku, ei kärryä, ei pistooleja, ei letkua

571401  4:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku ilman säiliöitä

571402  4:1 Kärryyn kiinnitetty ruisku säiliöillä

L036C0  Xtreme XP 36 -alaosa

L048C0  Xtreme XP 48 -alaosa

L058C0  Xtreme XP 58 -alaosa

L085C0  Xtreme XP 85 -alaosa

L115C0  Xtreme XP 115 -alaosa

L14AC0  Xtreme XP 145 -alaosa

245866  Letkun lämmityssarja (sisältää kalvopumpun, liittimet, putket, kiinnittimen ja varasäiliön.
Nykyinen letkukokoonpano ja lämmitin on tilattava erikseen.) Viite ohjeeseen 309525.

245841  1/4" (6,3 mm), 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

245843  3/8" (9,5 mm), 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

245845  1/2" (12,7mm), 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

248118  Kaksoisletkut, 1/2" & 1/2" (12,7 mm) 345 bar (34,5 MPa, 7250 psi)

248119  Kaksoisletkut, 13/8" & 3/8" (9,5 mm) 345 bar (34,5 MPa, 7250 psi)

248120  Kaksoisletkut, 1/2" & 3/8" (12,7 mm x 9,5 mm) 345 bar (34,5 MPa, 7250 psi)

248121  Kaksoisletkut, 3/8" & 1/4" (9,5 mm x 6,3 mm) 345 bar (34,5 MPa, 7250 psi)

246078  Suojus, 15,2 m (50 ft) punottu polyesterimesh. Sininen, standardiläpimitta 63 mm

246456  Suojus, 15,2 m kirkas polyeteeniputki, läpimitta 130 mm

H72503  0,9 m, 6,3 mm, 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4" npsm (f) 

H72506  1,8 m, 6,3 mm, 500 bar (50 MPA, 7250 psi), 1/4" npsm (f)

H72510  3,0 m, 6.3 mm (1/4"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4" npsm (f)

H72525 7,6 m, 6,3 mm (1/4"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4" npsm (f)

H72550 15,2 m, 6,3 mm (1/4"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4" npsm (f)

H7251X  30,5 m, 6,3 mm (1/4"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/4" npsm (f)

H73803  0,9 m, 9,5 mm (3/8"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8" npsm (f)

H73806  1,8 m, 9,5 mm (3/8"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8" npsm (f)

H73810  3,0 m, 9,5 mm (3/8"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8" npsm (f)

H73825  7,6 m, 9,5 mm (3/8"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8" npsm (f)

H73850  15,2 m, 9,5 mm (3/8"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8" npsm (f)

H7381X  30,5 m, 9,5 mm (3/8"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 3/8" npsm (f)

H75010  3,0 m, 12,7 mm (1/2"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/2" npsm (f)

H75025  7,6 m, 12,7 mm (1/2"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/2" npsm (f)

H75050  15,2 m, 12,7 mm (1/2"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/2" npsm (f)

H7501X  30,5 m, 12,7 mm (1/2"), 500 bar (50 MPa, 7250 psi), 1/2" npsm (f)

Etäsekoitussarja

258989 Sekoituskammio, ei vaunua

262522 Vain vaunu – ei sekoituskammiota

Staattinen sekoitus, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

248927 25 kpl, kertakäyttöinen, 1/2" (12 mm), 12-osainen

262478 Staattisen sekoituskotelo, 12 mm x 127 mm

511352 Staattinen sekoitin, SST, 9,5 mm x 241 mm

Ruiskutuspistoolit, 500 bar (50 MPa, 7250 psi)

XTR700 XTR-7, pyöreä kahva, nellisormiliipasin, ei kärkeä

XTR701 XTR-7, pyöreä kahva, nelisormiliipaisin, litteä kärki

XTR702 XTR-7, soikea eristetty kahva, nelisormi- liipaisin, HD RAC -kärki

XTR703 XTR-7, soikea eristetty kahva, kaksisormi- liipaisin, HD RAC -kärki

XTR704 XTR-7, pyöreä kahva, nelisormiliipaisin, HD RAC -kärki

XTR705 XTR-7, pyöreä kahva, kaksisormiliipaisin, HD RAC -kärki

Säiliöt

24F376 Sininen hartsipuolelle

 (26 litran maalisuppilosarja kiinnikkeellä ja laitteistolla XP-kärryyn asennusta varten)

24F377 Vihreä kovetinpuolelle

 (26 litran maalisuppilosarja kiinnikkeellä ja laitteistolla XP-kärryyn asennusta varten)

262454 Kuivatusainesarja. Läpivientikiinnike ja 2 patruunan pakkaus yhteen säiliöön

119974 2 kpl:n varapakkaus kuivatusainepatruunoita

Paineentarkkailusarja

Tarkkailee kahden pumpun alaosan painetta ja sulkee ruiskun, jos paine häviää

262940  Sarja, painemonitori, virta seinästä valotornin avulla

262941  Sarja, painemonitori, virta seinästä, ei valotornia

262942  Sarja, painemonitori, turbiinivirta valotornilla

262943  Sarja, painemonitori, turbiinivirta, ei valotornia

Sekalaista

234026 Pistoolin jakokappale. Mahdollistaa kahden ruiskutuspistoolin valinnan erikseen 
 ja/tai huuhtelun

NXT606 DataTrak-muunnossarja. Voidaan lisätä NXT 6500 -ilmamoottoriin laskurin ja 
 virtausnopeustietoja varten ja ryntäyssuojan saamiseksi. Hyväksytty vaarallisiin 
 ympäristöihin

24F375 Suhteen tarkistussarja (katso tarkemmat tiedot käyttöohjeesta 3A0421)

Syöttöpumppusarjat (katso lisää valintoja käyttöoppaasta 312769)

256275  T2 2:1 runkopumppu 3/4 x 3,0 metrin nesteletkulla, ilmasäädinsarjalla,

ilmaletkulla, nestesuodattimella, palloventtiilillä ja pumppuyhteellä

256276  Monark® 5:1, runkopumppu 3/4 x 3,0 m (10 ft) nesteletkulla, ilmasäädinsarjalla, 

ilmaletkulla, nestesuodattimella, palloventtiilillä ja pumppuyhteellä

Sekoitinsarja

248824  Twistork® ilmaliitännällä käyttöön syöttöpumppusarjojen kanssa (katso käyttöopasta 

310863)

Liuotinhuuhtelusarja

262393  Merkur 45:1. Kiinnitetään XP-kärryyn. Sisältää ilmansäätimet, astiaimun, 

esitäyttöventtiilin ja 0,9 metrin letkun sekoituskammioon (katso käyttöopas 310863)

262450  Lämmittimen kiinnityssarja. Sisältää letkun ja kiinnikkeet yhden lämmittimen 

asentamiseen XP-kärryyn. XP-kärryyn voi kiinnittää kaksi lämmitintä.

Viscon-nestelämmittimet
Hyväksytty räjähdysalttiisiin ympäristöihin

245848 Vaarallinen ympäristö, 120 V AC yksivaihe, 2 300 wattia, 19,2 ampeeria

245862 Vaarallinen ympäristö, 200 V AC yksivaihe, 4 000 wattia, 20 ampeeria

245863 Vaarallinen ympäristö, 240 V AC yksivaihe, 4 000 wattia, 16,7 ampeeria

246254 Vaarallinen ympäristö, 380 V AC yksivaihe, 4 000 wattia, 10,5 ampeeria

245864 Vaarallinen ympäristö, 480 V AC yksivaihe, 4 000 wattia, 8,3 ampeeria

Ei hyväksytty räjähdysalttiisiin ympäristöihin

245867 Vaaraton ympäristö, 120 V AC yksivaihe, 2 300 wattia, 19,2 ampeeria

245868 Vaaraton ympäristö, 200 V AC yksivaihe, 4 000 wattia, 20 ampeeria

245869 Vaaraton ympäristö, 240 V AC yksivaihe, 4 000 wattia, 16,7 ampeeria

246276 Vaaraton ympäristö, 380 V AC yksivaihe, 4 000 wattia, 10,5 ampeeria

245870 Vaaraton ympäristö, 480 V AC yksivaihe, 4 000 wattia, 8,3 ampeeria

Vannelämmittimet - Ei hyväksytty räjähdysalttiisiin ympäristöihin

15F028 Lämmitin, rumpu, 1 000 W, 240 V



Vuonna 1926 perustettu Graco on maailman johtava nesteenkäsittelyjärjestelmien ja komponenttien 

toimittaja. Gracon tuotteet siirtävät, mittaavat, ohjaavat, jakelevat ja ruiskuttavat monenlaisia nesteitä ja 

juoksevia aineita, joita käytetään ajoneuvojen voitelussa sekä kaupallisissa ja teollisissa laitteistoissa.

Yrityksen menestyksen perustana on sen horjumaton pyrkimys tekniseen huippulaatuun, 

maailmanluokan valmistukseen ja vertaansa vailla olevaan asiakaspalveluun. Toimimalla läheisessä 

yhteistyössä pätevien jälleenmyyjien kanssa Graco pystyy tarjoamaan järjestelmiä, tuotteita ja 

tekniikkaa, jotka asettavat laatustandardit lukuisille nesteenkäsittelyratkaisuille. Graco toimittaa 

laitteet ruiskumaalaukseen, suojapinnoitukseen, voiteluun, tiivisteaineiden ja liimojen levittämiseen 

sekä urakoitsijoiden sähkö- ja paineilmalaitteet. Gracon jatkuva panostus nesteiden hallinta- ja 

ohjausjärjestelmiin tuottaa jatkossakin innovatiivisia ratkaisuja monimuotoisille maailmanmarkkinoille.
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