
XM Meercomponenten 
Spuitmachines
Hogedruk Spuit Machines voor het aanbrengen van beschermende coatings



Geavanceerde technologie en nauwkeurige regeling van de mengverhouding

Graco XM-spuitmachines voor meercomponenten werden ontworpen om de taaiste , moeilijk te verwerken meercomponentenmaterialen 

te spuiten en geven de zekerheid dat u nauwkeurig en met de exacte verhoudingen spuit. Het concept is ideaal voor toepassingen 

in de scheepvaart, op bruggen en bij de spoorwegen en voor windenergietoepassingen. Elke Graco XM kan autonoom worden samengesteld 

met een basistoestel (zoals onderaan getoond wordt) en toebehoren volgens de behoeften van uw toepassing.

Mengverdeler

• Zorgt voor een precieze vermenging 

en nauwkeurige regeling van de 

mengverhouding, zelfs bij hoge 

materiaaldoorstroomsnelheden

• Kies een standaard montage 

of montage op afstand

Intuïtieve bedieningselementen

•  Verschaft een realtime weergave 

van de mengverhouding zodat 

een maximale spuitcontrole 

mogelijk is

•  USB-driver 

voor gegevensregistratie

Graco XM-spuitmachine voor meercomponenten (basismodel)*

* Basismodel goedgekeurd voor gebruik op explosie gevaarlijke locaties is beschikbaar

Heavy-Duty 

Metaal frame

•  Ingebouwd palletrek 

voor een gemakkelijk 

transport

XTR-7-pistool

• Het systeem ondersteunt 

het gebruik van meerdere 

spuitpistolen voor 

een hogere productiviteit

 • Het basistoestel bestaat 

uit een pistool, 

een slang en 

statische mixers

Montagebeugel 

• Kan tot drie 

materiaalverwarmers 

ondersteunen

Achteraanzicht van basistoestel

Xtreme-pompen en Merkur™-spoelpomp behoren 

standaard tot het basistoestel. Moeiteloos kraantransport 

door het gebruik van ooghaken op luchtmotoren.

Graco® XM-reeksen. Geavanceerd. Nauwkeurig. Betaalbaar.
Verhoog uw productiviteit bij veeleisende karweien met meercomponentenmaterialen en grote volumes



Viscon®-

materiaalverwarmers

•  Kies het standaardmodel 

of het model dat 

goedgekeurd werd 

voor riskante locaties

Contactdoos

•  Bedienings schakelaars en 

stroomonderbrekers voor 

verwarmingsapparaten

•  Niet goedgekeurd voor 

explosie gevaarlijke locaties

Materiaalhouders

• Montage aan de zijkant 

of achterzijde

• Kies 76 of 26 liter

(20 gallon of 7 gallon)

Transferpompen

• Kies Graco T2 

of Monark® 5:1 

Graco XM-spuitmachine voor meercomponenten (basismodel plus opties)**

Twistork® Roerwerk

• Helpt de passende materiaal-

consistentie te behouden

Verwarmingsapparaat 

voor materiaalhouderr

• Voortreffelijk voor zeer viskeuze materialen

• Standaard 240-volt, 1500 watt

verwarmingsapparaten met aanzuiging

• Gebruik de optionele circulatiekit (256273*) 

voor riskante locaties

*De Viscon-materiaalverwarmer die goedgekeurd 

is voor gebruik op riskante locaties 

moet apart besteld worden

Zwenkwielset

Kit voor slangenrek

Meer flexibiliteit vertaalt zich in betaalbare toepassingsoplossingen
Met de Graco XM-spuitmachines voor meercomponenten, kan u vanwege de flexibiliteit van het toestel, de essentiele componenten voor uw toepassing 

uitkiezen, niet meer of niet minder, om zo uw opdrachten nauwkeurig en betrouwbaar te kunnen uitvoeren. Als u voor uw toepassing geen verwarmings-

apparaten, aanvoerpompen of materiaalhouders nodig hebt, bekomt u door deze vrije keuze van toebehoren een goedkoper totaalpakket. De onderdelen 

die onderaan worden getoond zijn beschikbaar als opties op uw geconfigureerde toestel. Wees wel voorbereid op het monteren van het een en ander.

Bouw een systeem voor uw toepassing
Volledig configureerbaar – selecteer eenvoudig het toebehoren dat u voor uw materiaal en toepassing nodig hebt

** Niet goedgekeurd voor gebruik op explosie gevaarlijke locaties tenzij basismodel, alle toebehoren en bekabeling in overeenstemming zijn met nationale, regionale en gemeentelijke veiligheids voorschriften

Materiaalhouders voor bevestiging aan achterzijde



Verpakt met onderdelen
Of er voor uw toepassing nu een basistoestel nodig is, of één dat van kop tot teen voorzien is van alle snufjes, 
de Graco XM verschaft u in ieder geval de technologie en de prestaties die onontbeerlijk zijn voor het sneller en 
efficiënter dan ooit voorheen afwerken van de karwei.

Prestaties waarop u kunt vertrouwen

Geavanceerde 
regelaars
De gebruikersinterface op 
de Graco XM is intuïtief en 
eenvoudig in gebruik. Er zijn 
twee weergavemodi: “set-up” 
om parameters in te voeren en 
een basis “run” modus voor 
de dagdagelijkse werking. 
De gebruikersinterface meet en 
registreert druk, temperatuur en 
materiaalstroom en laat u ook 
toe om onderhoudsschema’s 
te programmeren.

Met een handig gesitueerde 
USB-poort krijgt u vlot 
toegang tot de historiek van 
spuitgegevens en kunt u ze 
ook gemakkelijk downloaden.

Nauwkeurig mengen met bewaking 
van de juiste materiaal meng vehouding 

Dankzij nieuwe doseertechnologie bereikt het mengen van materiaal 
een nieuw niveau van nauwkeurigheid. Met de Graco XM, wordt het 

secundaire materiaal (of kant B-materiaal) onder hoge druk geïnjecteerd 
in de houder met het hoofdmateriaal (kant A). Door geavanceerde 

sensoren kunnen de pompen de drukschommelingen compenseren 
met als resultaat een nauwkeurige en evenredige mengverhouding met 

verbeterd productierendement en minder verspilling. 

Kies een standaard 
mengverdeler bevestigd op 
frame of een mengverdeler 

op afstand; beide beschikken 
over een manometer die de 
materiaaluitlaatdruk toont.

Mengverdeler op afstand Standaard mengverdeler

Geavanceerde technologie die uw productiviteit verhoogt



Technische gegevens

Configureerbare opties met talrijke functies

Technische specificaties & configureerbare opties

* Modellen goedgekeurd voor riskante locaties zijn beschikbaar

Gewicht en afmetingen

    Basistoestel (geen materiaalhouders) .................................99 x 178 x 97 cm (39B x 70H x 38D in.)

    Materiaalhouders aan de zijkant bevestigd.......................252 x 178 x 97 cm (99B x 70H x 38D in.)

    Materiaalhouders aan de achterzijde bevestigd ..............145 x 178 x 165 cm (57B x 70H x 65D in.)

Mengverhoudingbereik .................................................................. 1:1 tot 10:1 (in stappen van 0,1)

Verhouding tolerantiebereik................................................................................................. +/- 5%

Materiaalfiltratie ........................................................................... 60 mesh (238 micron, standaard)

  (bij sommige modellen niet inbegrepen)

Materiaaldoorstroomsnelheden

    Minimaal .......................................................................................................... 0,95 lpm (¼ gpm)*

    Maximaal ........................................................................................................... 11,4 lpm (3 gpm)*

  *De huidige materiaaldoorstroomsnelheden variëren naargelang het materiaaltype

Luchtinlaat .........................................................................................................................3/4 npt (i)

Materiaalinlaten zonder toevoerkits ............................................................................ 1-1/4 npt (u)

Maximale gemengde materiaalwerkdruk

    50:1...................................................................................................358 bar, 35,8 MPa (5200 psi)

    70:1...................................................................................................434 bar, 43,4 MPa (6300 psi)

Drukbereik van de luchttoevoer ............................... 3,5 tot 10,3 bar, 0,35 tot 1,0 MPa (50-150 psi)

Maximum in te stellen luchtdruk van de pomp

    50:1........................................................................................................7,0 bar, 0,7 MPa (100 psi)

    70:1........................................................................................................6,2 bar, 0,62 MPa (90 psi)

Maximale materiaaldruk van de pompinlaat ............................................17 bar, 1,7 MPa (250 psi)

Maximaal luchtverbruik bij 100 psi (0,7 MPa, 7,0 bar):

 .....................................................................................................0,56 m3/min/lpm (75 scfm/gpm)

Materiaalhouders

Materiaalhouders met een inhoud van 76 l (20 gallon) zijn:

• bestand tegen heet water of olie

• gemaakt uit een robuuste dubbele wand 

 uit polyetheen

• verkrijgbaar in versie verwarmd* of standaard

Materiaalhouders met een inhoud van 26 l (6 gallon) zijn:

• voortreffelijk toegerust voor toepassingen 

 met een hoge mengverhouding

Viscon-materiaalverwarmer*

• 240 V/AC, 4000 W

• Andere spanningsopties zijn afzonderlijk verkrijgbaar

Transferpompen*

• Voeren het materiaal naar de hoofdpompen

• Aanbevolen voor erg viskeuze materialen

• Kunnen gemakkelijk op materiaalhouders of drums 

 met een inhoud van 76 l (20 gallon) bevestigd worden

• Kies de Graco T2 of de Monark 5:1 transferpomp

Twistork Roerwerken

• Helpen de passende materiaalconsistentie te behouden

• Kunnen gemakkelijk op materiaalhouders of drums 

 met een inhoud van 76 l (20 gallon) bevestigd worden

• Goedgekeurd voor het gebruik op riskante locaties

Bereik omgevingstemperatuur

    In bedrijf ...............................................................................................0° tot 54°C (32° tot 130°F)

    In opslag ............................................................................................. -1° tot 71°C (30° tot 160°F)

Gewicht

    Basistoestel .......................................................................................................... 526 kg (1160 lb)

  (Geen verwarmingsapparaten, materiaalhouders of contactdoos)

    Integraal geconfigureerd ....................................................................................... 703 kg (1550 lb)

  (bevat verwarmde materiaalhouders, aanvoerpompen, verwarmingsapparaten en contactdoos)

Geluidsdruk .............................................................................. 86 dBA bij 7,0 bar, 0,7 MPa (100 psi)

Viscositeitsbereik materiaal ...................................................................................200-20,000 cps

  (materialen met hogere viscositeit kunnen gespoten worden door gebruik te maken

  van warmte, circulatie en/of voeding onder druk)

Natte delen

    Aanzuigbuis ................................................................................................................... Aluminium

    Spoelpomp .........................................................................Roestvrij staal, aluminium, hardmetaal,

  UHMWPE en teflon

    Slangen .................................................................................................................................Nylon

    Pompen (A en B) ...........................................Koolstofstaal, staallegering, 303, 440, 17-ph kwaliteit

  roestvrij staal, verzinkt en vernikkeld staal, smeedijzer,

  wolfraamcarbide en PTFE

    Meetventielen ................................... Koolstofstaal, vernikkeld staal, hardmetaal, polyetheen, leder

    Verdeelstuk ...................................... Koolstofstaal, vernikkeld staal, hardmetaal, roestvrij staal 302

  Teflon, UHMWPE

    Mixer .................................................................Behuizing uit roestvrij staal met acetaalelementen

    Spuitpistool ............................................. Roestvrij staal, acetaal, polyetheen, nylon, polypropyleen,

  hardmetaal, polyurethaan, oplosmiddelbestendige o-ringen

Alles wat u nodig hebt om een weloverwogen beslissing te kunnen maken



Bestelinformatie

Het basistoestel bevat:

• Frame

• Spoelpomp

• Doseer ventielen

Xtreme-Duty-hogedrukslangen

• Mengblok

• Bedieningsfuncties

• USB-aansluiting

• Xtreme-pompen

• Xtreme-Duty-slang 

• Twee statische mixers

• XTR-7-pistool

• Uw keuze van voedings spanning 

• Circulatiekit

255963........................................................ 76 l (20 gallon) materiaalhouder

........................................................................ (warmtebron niet inbegrepen)

256257................................................Verwarmerskit materiaalhouder, 240V

256273................................ Verwarmingscirculatiekit materiaalhouder/slang

......................................................... (verwarmingsapparaat niet inbegrepen)

256259.................................................................................. 76 l (20 gallon)

........................................................ Montagebeugelkit voor materiaalhouder

256170....................................................Materiaaluitlaatkit materiaalhouder

256980....................................................... Mengblokombouwset op afstand

256512............................................................... Kit met ontwateringsmiddel

............................... (voor gebruik met materiaalhouders van 76 l (20 gallon))

256262.................................................................................... Zwenkwielset

256263.............................................................................Kit met slangenrek

256274.......................................................................... Twistork roerwerkkit

256275......................................................................T2 2:1 aanvoerpompkit

256276.............................................................. Monark 5:1 aanvoerpompkit

256232................................................Roerwerk & 2:1 drumaanvoerpompkit

256255................................................Roerwerk & 5:1 drumaanvoerpompkit

256260.....................................26 l (20 gallon) installatiekit materiaalhouder

256653...............................................................................Materiaalinlaatkit

256876....................................Voedingskit met elektrisch verwarmde leiding

256433........................................................President™ 10:1 drumaanvoerkit

256991....................................................................... Alternator-ombouwset

 
 5:  5600 psi 7:  7250 psi
  
 

H x x x x x
Kies de juiste slang voor de klus

Technische specificaties

Werkdruk ...............................................................386 bar (5600 psi)

..............................................................................500 bar (7250 psi)

Temperatuurbereik (alle vermogens) .......-40˚ tot 82˚C (-40˚ tot 180˚F)

Chemische resistentie ...................... Slangafdekking is bestand tegen

.....................een groot aantal diverse oplosmiddelen, zuren en basen

Weerbestendigheid................... Slangafdekking is buitengewoon goed

................................................ bestand tegen zuurstof, ozon, zonlicht

................................................... en algemene weersomstandigheden

Elektrische kenmerken ............................................. Geleidende slang

Kits met toebehoren voor XM50 en XM70

H52503 0,9 m (3 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H52506 1,8 m (6 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H52510 3,0 m (10 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H52525 7,6 m (25 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H52550 15,2 m (50 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H5251X 30,5 m (100 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H53803 0,9 m (3 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H53806 1,8 m (6 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H53810 3,0 m (10 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H53825 7,6 m (25 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H53850 15,2 m (50 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H5381X 30,5 m (100 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H55010 3,0 m (10 ft) 12,7 mm (1/2 in.) 1/2 in.

H55025 7,6 m (25 ft) 12,7 mm (1/2 in.) 1/2 in.

H55050 15,2 m (50 ft) 12,7 mm (1/2 in.) 1/2 in.

H5501X 30,5 m (100 ft) 12,7 mm (1/2 in.) 1/2 in.

H72503 0,9 m (3 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H72506 1,8 m (6 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H72510 3,0 m (10 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H72525 7,6 m (25 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H72550 15,2 m (50 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H7251X 30,5 m (100 ft) 6,4 mm (1/4 in.) 1/4 in.

H73803 0,9 m (3 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H73806 1,8 m (6 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H73810 3,0 m (10 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H73825 7,6 m (25 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H73850 15,2 m (50 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H7381X 30,5 m (100 ft) 9,5 mm (3/8 in.) 3/8 in.

H75010 3,0 m (10 ft) 12,7 mm (1/2 in.) 1/2 in.

H75025 7,6 m (25 ft) 12,7 mm (1/2 in.) 1/2 in.

H75050 15,2 m (50 ft) 12,7 mm (1/2 in.) 1/2 in.

H7501X 30,5 m (100 ft) 12,7 mm (1/2 in.) 1/2 in.

Xtreme-Duty 386 bar (5600 psi) Hogedrukslang
  Slang Vrouwelijk
Onderdeel # Lengte Diameter NPSM

Xtreme-Duty 500 bar (7250 psi) Hogedrukslang
  Slang Vrouwelijk
Onderdeel # Lengte Diameter NPSM

386 bar 500 bar

Voor een vlotte bestelling, bezoek xm.graco.eu.com en gebruik de configuratietool van Graco

Productherkenner:
 H = Slang

5: 386 bar 7: 500 bar
Drukverhouding:

Diameter Slang:
 25: 6,4 mm (1/4 in) 50: 12,7 mm (1/2 in)
 38: 9,5 mm (3/8 in)

Lengte:
 03: 0,9 m (3 ft) 25: 7,6 m (25 ft)
 06: 1,8 m (6 ft) 50: 15,2 m (50 ft)
 10: 3,0 m (10 ft) 1X: 30,5 m (100 ft)

Voorbeeld:

H53850 is een 5600 psi,
3/8 in, 50 ft slang



Overige toebehoren
Verwarmde slang - 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi), 15 m (50 ft)

Niet goedgekeurd voor explosie gevaarlijke locaties

248907................ Slangset, binnendiameter 6,3 x 9,5 mm (1/4 (A) x 3/8 (B))

248908................ Slangset, binnendiameter 9,5 x 9,5 mm (3/8 (A) x 3/8 (B))

Koppelingen

15B729 .Koppeling, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 3/8 npt (i) x 3/8 npsm (u)

150287..... Koppeling, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 3/8 npt (i) x 1/4 npt (u)

214925........Wartel, 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi), 3/8 npt (i) x 1/4 npsm (i)

236987... Wartel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 1/4 npsm (u) x 1/4 npsm (i)

189018.. Wartel, 399 bar, 39,9 MPa (5800 psi)), 1/4 npsm (u) x 1/4 npsm (i)

156971.........Nippel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi) , 1/4 npt x 1/4 npt (mbe)

165198.........Nippel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi) , 1/4 npt x 3/8 npt (mbe)

162449..........Nippel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 1/4 npt x 1/2 npt (mbe)

159239..........Nippel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 3/8 npt x 1/2 npt (mbe)

158491..........Nippel, 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi), 1/2 npt x 1/2 npt (mbe)

Viscon HP-materiaalverwarmers - Zijn compatibel met de Graco XM-contactdoos

Goedgekeurd voor riskante locaties

245848............. Voor Explosie gevaarlijke locatie, 120 V/AC, 2300 W, 19,2 A

245863............. Voor explosie gevaarlijke locatie, 240 V/AC, 4000 W, 16,7 A

246254............. Voor explosie gevaarlijke locatie, 380 V/AC, 4000 W, 10,5 A

245864............... Voor explosie gevaarlijke locatie, 480 V/AC, 4000 W, 8,3 A

Bestelinformatie

Airless spuitpistolen

Toebehoren voor het pistool
Toebehoren

287450 Tweevingertrekkerset

287449 Viervingertrekkerset, rond

287451 Viervingertrekkerset, ovaal geïsoleerd

246294 254 mm (10 in.) Pistoolverlengstuk, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

246295 380 mm (15 in.) Pistoolverlengstuk, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

246296 457 mm (18 in.) Pistoolverlengstuk, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

XHD RAC SwitchTip

Graco XHD tiphouder

XHD001 XHD RAC-tiphouder voor druk tot 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

XHD010 Zitting- en afdichtingsset (5 stuks)

XTR-5 airless spuitpistool

Maximale werkdruk: 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi)

XTR500 ................ Ronde handgreep 25,4 mm (1 in.), viervingertrekker, geen tip

XTR501 ........ Ronde handgreep 25,4 mm (1 in.), viervingertrekker, 519 platte tip

XTR502 ........ ovalen geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip

XTR503 ......Ovalen geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip

XTR504 ...Ronde handgreep 25,4 mm (1 in.), viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip

XTR505 .Ronde handgreep 25,4 mm (1 in.), tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip

XTR-7 airless spuitpistool

Maximale werkdruk: 500 bar, 50,0 MPa (7250 psi)

XTR700 ......................................... Ronde handgreep, viervingertrekker, geen tip

XTR701 ................................. Ronde handgreep, viervingertrekker, 519 platte tip

XTR702 ........Ovalen geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip

XTR703 ......Ovalen geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip

XTR704 ........................... Ronde handgreep, viervingertrekker, 519 XHD RAC-tip

XTR705 ......................... Ronde handgreep, tweevingertrekker, 519 XHD RAC-tip

246297 180° spuitmond, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)

248837 Pistoolreparatieset, inclusief pakking, naald en zitting

287032 Filter, maasgrootte 60

287033 Filter, maasgrootte 100

287034 Filter, gecombineerde maasgrootte 60 en 100

Viscon HP-materiaalverwarmers - Zijn compatibel met de Graco XM-contactdoos

Niet goedgekeurd voor riskante locaties

245867....... Voor niet-explosie gevaarlijke locatie,120 V/AC, 2300 W, 19,2 A

245869......Voor niet-explosie gevaarlijke locatie, 240 V/AC, 4000 W, 16,7 A

246276......Voor niet-explosie gevaarlijke locatie, 380 V/AC, 4000 W, 10,5 A

245870........Voor niet-explosie gevaarlijke locatie, 480 V/AC, 4000 W, 8,3 A

Filterzeven onderpomp

2 stuks 25 stuks Beschrijving

224458 238436 30 mesh (595 micron)

224459 238438 60 mesh (290 micron)

224468 238440 100 mesh (149 micron)

Overige toebehoren

511352 Statische mixer, 3/8 npt SST-buis, 12 SST-element, 500 bar

15E592 Behuizing statische mixer, 3/8 npt SST, 500 bar.

 Maakt gebruik van het plastic element onderaan

246078 Schuurbescherming, 15,2 m (50 ft) gevlochten polyetheen mesh

246456 Schuurbescherming, 15,2 m (50 ft) polyetheen zak

248927 Elementkit statische mixer met 25 mixers

206995  Graco halsdichtingvloeistof (throat seal liquid – TSL), 0,9 l (1 kwartgallon)

206996  Graco halsdichtingvloeistof (throat seal liquid – TSL), 3,8 l (1 gallon)

SPUITOPENING - INCHES

S
P

U
IT

B
R

E
E

D
T

E

(MM) IN .007 .009 .011 .013 .015 .017 .019 .021 .023 .025 .027 .029 .031 .033 .035 .037 .039 .041 .043 .045 .047 .049 .051 .053 .055 .057 .059 .061 .063 .065 .067 .069 .071 .075 .081

(51-102) 2-4 107 109 111 113 115 117 119 121 139

(102-152) 4-6 209 211 213 215 217 219 221 225 227 229 231 235 239

(152-203) 6-8 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 351 355

(203-254) 8-10 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 455 459 461 463 465 467 471 475 481

(254-305) 10-12 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553 555 557 561 565 567 571 575

(305-356) 12-14 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 847 649 651 655 657 659 661 663 665 667 669 671 675

(356-406) 14-16 711 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 741 743 749 751 753 755 761 767 771

(406-457) 16-18 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 837 839 841 843 851 855 861 863 867

(457-508) 18-20 923 927 931 933 935 937 939

Materiaaldoorstroomsnelheid (gpm) .05 .09 .12 .18 .24 .31 .38 .47 .57 .67 .74 .90 1.03 1.17 1.31 1.47 1.63 1.8 1.98 2.17 2.37 2.58 2.79 4.26 3.25 3.49 3.74 4.0 4.26 4.53 4.82 5.11 5.41 6.4 7.04

Materiaaldoorstroomsnelheid (lpm) .20 .33 .49 .69 .91 1.17 1.47 1.79 2.15 2.54 2.96 3.42 3.90 4.42 4.98 5.56 6.18 6.83 7.51 8.23 8.98 9.76 10.57 16.13 12.29 13.20 14.14 15.12 16.13 17.17 18.24 19.34 20.48 22.85 26.66

Water bij 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa) - verven met een hogere viscositeit verminderen de materiaaldoorstroomsnelheid. Voorbeeld: voor een tip met een spuitopening van .039 in. en een breedte van 254 mm (10 in.), bestel XHD539.
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Graco is gecertificeerd volgens ISO 9001.

Alle geschreven en afgebeelde gegevens in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.

Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

AZIË EN OCEANIË

JAPAN
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

AZIË EN OCEANIË

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No. 2 Xin Yuan Building
No. 509 Cao Bao Road
Shanghai, V.R. China 200233
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

AZIË EN OCEANIË

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel.: 82(Korea) 31 476 9400
Fax: 82(Korea) 31 476 9801

EUROPA

BELGIË
Europees hoofdkantoor
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen
België
Tel.: 32 (0)89 770 700
Fax: 32 (0)89 770 777

NOORD- 

EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA
Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

CONTACT

Postadres
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612 623 6000
Fax: 612 623 6777

GRACO-VESTIGINGEN

Graco is opgericht in 1926 en wereldmarktleider op het gebied van materiaalbehandelingssystemen 

en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed 

scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en 

industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf berust op zijn niet-aflatend engagement voor de allerhoogste technische kwaliteit, 

productie van wereldklasse en eersteklasklantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers 

en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein 

van oplossingen voor materiaalbehandeling. Naast materiaal voor de aannemersbranche levert Graco 

apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en 

dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor 

continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

OVER GRACO


