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Důležité bezpečnostní pokyny 
Přečtěte si všechna varování a pokyny uvedené v této příručce a v souvisejících 
příručkách. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním zařízení. 
Tento návod si uschovejte. 

Související příručky 
Pistole – 3A3373 
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Používejte pouze originální náhradní díly Graco. 
Použití náhradních dílů jiných výrobců, než Graco může mít za následek ztrátu záruky. 
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Modely 
 

 VAC Model 

  
120 
USA 

RTX5000pi 17H575 

RTX5000pi Rental 17H576 

RTX5000pi Rental HD 17K302 

RTX5000px 17H579 

240 
USA 

RTX5500px 17H581 

 

 

110474 
Certifikováno 
podle normy 

CAN/CSA C22.2 
č. 68 

Vyhovuje normě 
UL 1450 

 
 
 
 

120 
USA 

RTX5000pi 17L288 

RTX5000pi Rental 17L289 

 
 

 
RTX5000px 

 
 

 
17L292 

 

  
 

   

 
 
 
230 Europe 

Multi 

RTX5500pi 17H577 

 
 
 

RTX5500px 

 
 
 

17H580 

 

 

230 
LA 

Asie 

RTX5500pi 17H578 

RTX5500px 17K680 
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Varování 
Následující varování se týkají nastavení, používání, základů, údržby a oprav tohoto zařízení. 
Symbol vykřičníku vás upozorňuje na obecné varování. Symboly nebezpečí odkazují na rizika 
specifická pro postup. Když se tyto symboly objeví v textu této příručky nebo na varovných 
štítcích, nahlédněte do těchto varování. V celém textu této příručky se na místech, kde je třeba, 
mohou objevit symboly varování a nebezpečí specifické pro produkt, které v této části nejsou 
uvedeny. 

 
 

VAROVÁNÍ 

 
   

UZEMNĚNÍ 

Tento výrobek musí být uzemněn. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem v 
případě elektrického zkratu tím, že poskytuje únikový vodič pro elektrický proud. Tento 
produkt je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem s vhodnou zemnící zástrčkou. 
Zástrčku je nutno zapojit do zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v 
souladu se všemi místními předpisy a nařízeními. 

• Nesprávná instalace uzemňovací zástrčky může mít za následek riziko úrazu 
elektrickým proudem. 

• Pokud je nutná oprava nebo výměna kabelu nebo zástrčky, nepřipojujte 
uzemňovací vodič k žádné ploché svorce. 

• Vodič s izolací s vnějším povrchem, který je zelený se žlutými pruhy nebo bez 
pruhů, je uzemňovací vodič. 

• Pokud pokynům pro uzemnění úplně nerozumíte nebo máte pochybnosti o tom, 
zda je výrobek správně uzemněn, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře 
nebo servisního technika. 

• Dodávanou zástrčku neupravujte. Pokud se nehodí do zásuvky, zajistěte, aby 
kvalifikovaný elektrikář namontoval správnou zásuvku. 

• Tento výrobek je určen pro použití v obvodu se jmenovitým napětím 120 V 
nebo 230 V a má uzemňovací zástrčku podobnou zástrčkám na obrázku níže. 

 
 
 
 
 

 
ti24583a 

• Výrobek zapojujte pouze do zásuvky, která má stejnou konfiguraci jako zástrčka. 

• S tímto výrobkem nepoužívejte adaptér. 
Prodlužovací šňůry: 

• Používejte pouze třívodičový prodlužovací kabel, který má uzemňovací 
zástrčku a uzemňovací zásuvku, do které lze připojit zástrčku na výrobku. 

• Ujistěte se, že váš prodlužovací kabel není poškozen. Pokud je prodlužovací 
kabel nutný, použijte k přenášení proudu odebíraného výrobkem minimálně 
kabel 12 AWG (2,5 mm2). 

• Poddimenzovaný kabel má za následek pokles síťového napětí, ztrátu výkonu 
a přehřívání. 
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VAROVÁNÍ 
 

 
 

 
 

 
 

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU 

Hořlavé výpary, jako například výpary z rozpouštědel a barev, se mohou na 
pracovišti vznítit nebo explodovat. Abyste zabránili požáru a výbuchu, dodržujte 
následující pravidla: 

• Nestříkejte ani nečistěte hořlavými materiály. Používejte pouze materiály na 
vodní bázi. 

• Zařízení používejte pouze v dobře větraném prostoru. 

• Stříkací zařízení vytváří jiskry. Pokud se v blízkosti stříkacího zařízení používají 
hořlavé kapaliny, udržujte stříkací zařízení ve vzdálenosti alespoň 20 stop (6,1 
metru) od výbušných výparů. 

• Udržujte pracovní prostor čistý, bez rozpouštědel, hadrů a benzínu. 

• Veškeré vybavení v pracovní oblasti uzemněte. Viz pokyny pro uzemnění. 

• Mějte v pracovní oblasti funkční hasicí přístroj. 
 

 
 

 

NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ 

Nesprávné použití může mít za následek smrt nebo vážné zranění. 

• Při lakování vždy používejte vhodné rukavice, ochranu očí a respirátor nebo 
masku. 

• Nepoužívejte zařízení ani neprovádějte nástřik v blízkosti dětí. Udržujte děti 
vždy mimo dosah zařízení. 

• Nepracujte v přesahu ani nestůjte na nestabilní podpěře. Vždy udržujte pevný 
postoj a rovnováhu. 

• Buďte soustředění a sledujte, co děláte. 

• Pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog nebo alkoholu, zařízení nepoužívejte. 

• Materiál nebo vzduchovou hadici nezalamujte ani příliš neohýbejte. 

• Nevystavujte hadici teplotám nebo tlakům překračujícím hodnoty 
specifikované společností Graco. 

• Nepoužívejte hadici jako úchopovou část k tahání ani ke zvedání zařízení. 

• Neprovádějte na zařízení úpravy ani změny. Změny nebo úpravy mohou 
zneplatnit agenturní schválení a vyvolat bezpečnostní rizika. 

• Ujistěte se, že veškeré vybavení má hodnocení a schválení pro prostředí, ve 
kterém je používáte. 

 

 

NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ 

Povrchy zařízení a ohřívaná kapalina se mohou během provozu velmi zahřát. 
Abyste se vyhnuli vážným popáleninám, dodržujte následující pravidla: 

• Nedotýkejte se horké kapaliny ani zařízení. 
 

 

 

 
 

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 

Toto zařízení musí být uzemněno. Nesprávné uzemnění, nastavení nebo používání 
systému může mít za následek úraz elektrickým proudem. 

• Před prováděním servisu zařízení vypněte a odpojte napájecí kabel. 

• Připojujte pouze k uzemněným elektrickým zásuvkám. 

• Používejte pouze třívodičové prodlužovací kabely. 

• Ujistěte se, že uzemňovací kolíky na napájecím a prodlužovacím kabelu jsou 
neporušené. 

• Nevystavujte zařízení dešti. Skladujte ve vnitřních prostorách. 
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VAROVÁNÍ 
 

 
 

 

NEBEZPEČÍ – ZAŘÍZENÍ POD TLAKEM 

Kapalina ze zařízení, netěsnosti nebo prasklé součásti mohou způsobit potřísnění 
očí nebo pokožky a vážné zranění. 

• Když skončíte se stříkáním / dávkováním, a také před čištěním, kontrolou nebo 
údržbou zařízení proveďte postup uvolnění tlaku. 

• Před zahájením práce se zařízením utáhněte všechny kapalinové spoje. 

• Denně kontrolujte hadice, trubky a spojky. Opotřebované nebo poškozené 
díly okamžitě vyměňte. 

 

 
 

 

NEBEZPEČÍ – POHYBLIVÉ ČÁSTI 

Pohyblivé části mohou skřípnout, pořezat nebo amputovat prsty a jiné části těla. 

• Zdržujte se mimo dosah pohyblivých částí. 

• Nepoužívejte zařízení s odstraněnými ochrannými kryty nebo chrániči. 

• Zařízení pod tlakem se může bez varování spustit. Před provedením kontroly, 
přemístění nebo servisu zařízení proveďte postup uvolnění tlaku a odpojte 
všechny napájecí zdroje. 

 

 
 

 

NEBEZPEČÍ – POUŽÍVÁNÍ ROZPOUŠTĚDEL PŘI ČIŠTĚNÍ PLASTOVÝCH ČÁSTÍ 

Mnoho rozpouštědel může plastové díly znehodnotit a způsobit jejich selhání, což 
může mít za následek vážné zranění nebo škody na majetku. 

• Při čištění plastových konstrukcí nebo tlakových dílů používejte pouze 
kompatibilní rozpouštědla na vodní bázi. 

• Viz Technické údaje v tomto návodu a všech dalších návodech k použití 
zařízení. Přečtěte si bezpečnostní listy (SDS) a doporučení výrobce kapalin a 
rozpouštědel. 

 

 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

Když jste na pracovišti, používejte vhodné ochranné prostředky, které pomohou předejít 
vážnému zranění, včetně poranění očí, ztráty sluchu, vdechnutí toxických výparů a 
popálenin. Tyto ochranné prostředky zahrnují mimo jiné: 

• Ochranné brýle a ochranu sluchu. 

• Respirátory, ochranný oděv a rukavice podle doporučení výrobce kapaliny a 
rozpouštědla. 

 SEZNAM CALIFORNIA PROPOSITION 65 

Tento produkt obsahuje chemickou látku, o které je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje 
rakovinu, vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Po manipulaci si umyjte ruce. 
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Identifikace součásti 
 

N G 
 

C 
 

 

K B 
 

 

W 
 

A 
 
 

D 

 

F 
 

 

H 

J  
 T R 

L 
M 

 
 

U 
 

Y 

 
P 
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A Vypínač ON / OFF (ZAP / VYP) 

B Krabice na nářadí 

C Zásobník materiálu 

D Připojení / odpojení zásobníku 

E Čerpadlo RotoFlex™ ll 

F Výstup hadice čerpadla 

G Rukojeť 

H Výstup vzduchové hadice 

J Vstup pro pomocnou vzduchovou hadici 
(pouze modely px) 

K Regulátor průtoku kapaliny a 

tlakoměr 

 

L Tryska pistole 

M Pistole 

N Chránič proti vyprsknutí 

P Plnicí ventil 

R Napájecí kabel 

T Hadice – 25 stop (7,6 m) 

U Měřič hustoty materiálu 

V Čisticí (houba) koule 

W ProGuard 

Y Vzduchový regulační ventil 

 Štítek s číslem modelu / sériovým číslem 
(není zobrazeno, nachází se na spodní 
straně jednotky.) 
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Příprava 

Postup uvolnění tlaku 

Kdykoli vidíte tento symbol, 
proveďte postup uvolnění tlaku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto zařízení zůstává pod tlakem, dokud 
se tlak neuvolní ručně. Abyste předešli 
vážnému zranění kapalinou pod tlakem 
nebo stříkající kapalinou, dodržujte postup 
uvolnění tlaku vždy, když zastavíte 
stříkací zařízení, před čištěním nebo 
kontrolou stříkacího zařízení a před 
provedením servisu zařízení. 

1. Přepněte vypínač ON / OFF (ZAP / 
VYP) do polohy OFF (VYP). Počkejte 
7 sekund, než se energie rozptýlí. 

 

2. Odpojte stříkací zařízení. 

3. Otočte regulátor kapaliny úplně dolů. 

4. Namiřte pistoli do zásobníku nebo 
odpadního kbelíku a spusťte pistoli, 
dokud se veškerý tlak vzduchu a 
materiálu neuvolní. 

Uzemnění 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení musí být uzemněno, aby se snížilo 
riziko statického jiskření a úrazu elektrickým 
proudem. Elektrická nebo statická jiskra 
může způsobit vznícení nebo explozi 
výparů. Nesprávné uzemnění může 
způsobit úraz elektrickým proudem. Dobré 
uzemnění poskytuje únikový vodič pro 
elektrický proud. 

Toto stříkací zařízení obsahuje uzemňovací 
vodič s vhodným uzemňovacím kontaktem. 
Zástrčku je nutno zapojit do zásuvky, která je 
správně nainstalována a uzemněna v 
souladu se všemi místními předpisy a 
nařízeními. 

Neupravujte dodávanou zástrčku. Pokud se 
nehodí do zásuvky, zajistěte, aby 
kvalifikovaný elektrikář namontoval správnou 
zásuvku. 

Vypínač 
Přepínač na stříkacím zařízení umožňuje 
provozovat stříkací zařízení buď v okruhu 10 
A / 240 V, 15 A / 120 V nebo 16 A / 240 V 
nebo 20 A / 120 V. 

Stříkací zařízení 120 V 

Vyberte 15 A nebo 20 A, v závislosti na 
hodnocení vašeho obvodu. 

Stříkací zařízení 240 V 

Vyberte 10 A nebo 16 A, v závislosti na 
hodnocení vašeho obvodu. 

Prodlužovací šňůry 
Používejte prodlužovací kabel s 
nepoškozeným zemnícím kontaktem. Pokud 
je prodlužovací kabel nutný, použijte 
třívodičový, minimálně 12 AWG (2,5 mm2). 

POZNÁMKA: Menší průřez nebo delší 
prodlužovací kabely mohou snížit výkon 
stříkacího zařízení. 

Požadavky na generátor 
Minimálně 7 500 W (7,5 kW). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ti27923a 
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  Příprava 
 

Velikost a délka hadice 

Systém se dodává se sadou hadic o délce 
25 stop (7,6 m), která se skládá z materiálové 
hadice s vnitřním průměrem 1 palec (2,54 
cm) nebo 1,25 palce (3,2 cm) a vzduchové 
hadice s vnitřním průměrem 3/8 palce (0,95 
cm). 

 

Systém SoftStart/Smart 

Start™ 

„Soft Start“ vs. „Smart Start“ 

• „Smart“ označuje funkci, která spouští a 
zastavuje motor při stisknutí a uvolnění 
spouště. To udržuje stříkací zařízení pod 
plným provozním tlakem a umožňuje, 
aby stříkací zařízení stříkalo okamžitě při 
spuštění pistole. 

• „Soft“ označuje funkci, která pomalu 
spouští čerpadlo stříkacího zařízení. Tím 
se zabrání tomu, aby při stisknutí 
spouště poté, co bylo stříkací zařízení po 
určitou dobu nečinné, pistole vytvořila 
velkou „skvrnu“ materiálu. 

Soft Start 

Systém Soft Start je řízen motorem a 
vzduchovým válcem. Když je vzduchový 
válec pod tlakem, tlačí válečky do 
peristaltického čerpadla a protlačuje materiál 
skrz čerpadlo. Když se motor vypne, 
elektromagnetický ventil uvolní tlak ve 
vzduchovém válci. To způsobí, že se válečky 
odpojí od peristaltického čerpadla. Když se 
motor znovu spustí a následuje časová 
prodleva, zatímco se vzduchové válce plní a 
posouvají válečky do čerpadla, jedná se o 
„Soft Start“. 

 
Smart Start 

Systém Smart Start je řízen stlačeným 
vzduchem v nádržích a potrubích. Když se 
pistole spustí, vzduch proudí potrubím a 
otevírá průtokový spínač. Dále je k dispozici 
tlakový spínač, který snímá, kdy je v systému 
stlačeného vzduchu provozní tlak. Tento 
druhý tlakový spínač umožňuje okamžité 
spuštění stříkacího zařízení, když je stříkací 
zařízení ZAPNUTÉ a plní systém stlačeného 
vzduchu na plný tlak. Pokud v systému 
dochází k malému úniku vzduchu, tato 
metoda udržuje v systému stlačeného 
vzduchu provozní tlak. 
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Nastavení 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Při prvním vybalení stříkacího zařízení nebo 
po dlouhodobém skladování proveďte postup 
nastavení. 

1. Připojte jeden konec vzduchové hadice 
k rychlospojce výstupu vzduchu ze 
stříkacího zařízení a k rychlospojce 
vstupu vzduchu do pistole. 

Při použití pomocného vzduchu připojte 
jeden konec vzduchové hadice k 
rychlospojce spodního výstupu vzduchu 
ze stříkacího zařízení a k rychlospojce 
přívodu vzduchu do pistole. Připojte 
pomocný zdroj vzduchu k vnitřní spojce 
(samec) na stříkací zařízení. 

 
 

2. Připojte jeden konec materiálové hadice 
k výstupu materiálu a druhý konec ke 
vstupu materiálu do pistole. Spoje 
pevně utáhněte. 

 
 
 

3. Nainstalujte stříkací trysku. Viz 
Tabulky pro výběr doporučeného 
kotouče a trysky, strana 15. Při 
instalaci trysky lze usnadnit montáž 
zatažením za spoušť. 

 

4. Zapojte napájecí kabel do řádně 
uzemněné zásuvky. 

5. Ujistěte se, že je nainstalován chránič 
proti vyprsknutí. 

 
 

 

 

 

 

   

Před přidáním materiálu do zásobníku 
nainstalujte chránič proti vyprsknutí. Když 
v zásobníku zůstane jen malé množství 
materiálu, ochrana proti vyprsknutí zabrání 
vystřelení materiálu při vypnutí jednotky. 
Tento materiál by se mohl dostat do očí 
operátora, na kůži nebo do vzduchu. 

 
 

 

• Neskladujte stříkací zařízení pod 
tlakem. 

• Nedovolte, aby materiál uvnitř čerpadla, 
hadic, pistole nebo stříkacího systému 
zaschnul. Mohlo by to způsobit selhání 
čerpadla. 

ti27955a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ti27960a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ti27398a 

POZNÁMKA 
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  Nastavení 
 

Zásobník materiálu 
 

Instalace zásobníku 
 

1. Umístěte výstup ze zásobníku, co 
nejdále nad armaturu. 

 

2. Ručně dotáhněte armaturu. 

 
Odstranění zásobníku 

Zásobník materiálu lze vyjmout za účelem 
snadného čištění. 

1. Povolte výstupní armaturu. Armatury se 
dotahují ručně a jejich uvolnění by 
nemělo vyžadovat nářadí. 

 

2. Zvedněte zásobník materiálu přímo 
nahoru z jednotky. 

Míchání materiálu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA: Správná směs materiálů je 
nezbytná. Pokud je směs příliš hustá, 
čerpadlo nebude fungovat. Používejte pouze 
materiály na vodní bázi. 

• Před nasypáním do zásobníku 
promíchejte materiál v samostatné 
nádobě. 

• Pomocí měřiče hustoty materiálu 
zjistěte, zda je směs dostatečně řídká 
na stříkání. 

• Měřič hustoty materiálu pouze určí, zda 
je materiál dostatečně řídký, aby prošel 
čerpadlem. Pro některé aplikace nebo 
pro stříkání vyšší rychlostí může být 
nutné, aby byla vaše směs řidší. 

• Pokud potřebujete použít hustější 
materiály, nejprve vyzkoušejte výkon 
čerpání. Poté nastříkejte zkušební 
vzorek. 

• Pro dosažení nejlepších výsledků 
nepoužívejte neúplné pytle materiálu. 

1. Materiál a vodu smíchejte v 
samostatné nádobě. 

Suchá směs – pytel 40 lb (18 kg) 

Opatrně promíchejte materiál 
strukturovaného nátěru a vodu podle 
pokynů výrobce na obalu. 

 
 

5 GAL (18,9 l) 

 
 
 
 
 

ti2496b 
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Předběžné míchání 

Pomalu přidávejte přibližně 2 až 4 
kvarty (kvart = 1/4 galonu) (1,9 až 3,8 
litru) vody do 5 galonového (18,9 
litrového) kbelíku s premixem. 

 

2. Míchejte pomocí půlpalcového (1,25 
cm) vrtáku s proměnnou rychlostí s 
míchací lopatkou do hladké konzistence 
bez hrudek. 

3. Nechte strukturovaný nátěr stropu alespoň 

15 minut tuhnout. Poté před použitím 
znovu promíchejte. 

4. Poté, co je materiál strukturovaného 
nátěru důkladně promíchán, jemně 
přiložte konec měřiče hustoty materiálu 
s koulí na povrch směsi. 

POZNÁMKA: Aby se zajistily přesné výsledky 
testu, při každém použití se ujistěte, že měřič 
je zcela suchý a čistý. 

5. Pozorujte kouli na materiálu. Když je 
materiál dostatečně řídký na to, aby se 
dal nastřikovat, koule se během 10 
sekund zcela ponoří do směsi. 

 

6. Pokud se koule během 10 sekund zcela 
neponoří do směsi, přidejte další vodu, 
promíchejte a proveďte test znovu. 

GAL 
ti2493b 

5 
PREMIX 

ti2498b 

 

PŘIDEJTE 

VODU PŘIPRAVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ti2497b 
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ti27954a 

Ovládání 
Aby se zajistil co nejlepší výsledek nástřiku, 
vždy dodržujte postup nastavení a ovládání. 
Tím se zajistí, že materiál a stříkací zařízení 
budou připraveny ke stříkání, což znamená 
úspěch projektu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smáčecí hadice 

Před každým použitím vnitřek hadice 
namočte, abyste vypláchli usazeniny a 
zabránili zahušťování materiálu 
strukturovaného nátěru v hadici. 

1. Nalijte do zásobníku na materiál jeden 
galon (3,8 litru) vody. 

 
 

2. Otevřete ovládací vzduchový ventil 
pistole. 

3. Přepněte vypínač ON/OFF (ZAP / VYP) 
do polohy ON (ZAP). Namiřte pistoli do 
zásobníku a spusťte pistoli, aby po dobu 
několika minut voda cirkulovala a aby se 
namočil vnitřek materiálové hadice. 

 
 
 

4. Spusťte pistoli do odpadní nádoby, až 
se zásobník vyprázdní a až se odstraní 
veškerá voda z hadice a systému 
čerpadla. 

 
 

 

 

Plnění systému 

Systém rozpozná proud vzduchu v pistoli, 
když jej detekuje senzor proudění vzduchu 
umístěný uvnitř stříkacího zařízení. 

 
Preferovaný způsob 

 
1. Přepněte vypínač ON/OFF (ZAP / VYP) 

do polohy ON (ZAP). 

2. Mírně otevřete ovládací vzduchový 
ventil pistole, aby skrz pistoli proudilo 
malé množství vzduchu s materiálem. 
To automaticky zajišťuje tlak a průtok 
materiálu. 

 
 

3. Namiřte pistoli do zásobníku a spusťte. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ti28497a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ti27959a 

Aby se předešlo poškození čerpadla, před přidáním 
materiálu nebo spuštěním jednotky za chladného 
počasí propláchněte čerpadlo teplou vodou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ti27924a 

POZNÁMKA 
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ti27952a 

ti27953a 

 

Alternativní metoda (pomocí 

plnicího ventilu) 

Tuto metodu použijte tehdy, když proudění 
vzduchu s materiálem přes pistoli není 
žádoucí. 

1. Přepněte vypínač ON/OFF (ZAP / 
VYP) do polohy ON (ZAP). 

2. Podle potřeby otočte regulátor průtoku 
kapaliny nahoru. 

 

3. Zavřete ovládací vzduchový ventil 
pistole. 

 

4. Otevřením plnicího ventilu spusťte 
průtok. Namiřte pistoli do zásobníku a 
spusťte. 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

Armatury vzduchových hadic se mohou 
zahřívat. Před odstraněním vzduchové 
hadice nechte stříkací zařízení 15 minut 
chladnout. 

Stříkání strukturovaného 
nátěru 
1. Naplňte zásobník připraveným 

materiálem pro strukturovaný nátěr. 

2. Nainstalujte trysku nebo trysku a kotouč. 
Viz Tabulky pro výběr doporučeného 
kotouče a trysky, strana 15. 

 

3. Otevřete ovládací vzduchový ventil 
pistole. Ujistěte se, že plnicí ventil je 
uzavřen. 

 
 

4. Zkontrolujte materiálovou hadici o délce 
25 stop, zda není zalomená, což by 
mohlo omezit průtok kapaliny. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ti27961a 

Nadměrné nebo dlouhodobé používání 
plnicího ventilu může způsobit, že se 
materiál vrátí do vzduchových kanálků 
pistole, což způsobí ucpání a/nebo selhání 
ovládacího vzduchového ventilu pistole. 

ti27975a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ti27960a 

Aby nedošlo k nahromadění materiálu v 
jehle, nedovolte, aby materiál vytékal z 
pistole, když je ovládací vzduchový ventil po 
delší dobu uzavřený. 

Pokud se materiál dostane do vzduchových 
kanálků jehly nebo pistole, ihned jej 
vypláchněte vodou. 

POZNÁMKA 

POZNÁMKA 
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ti27962a 

 

5. Postupujte podle části Míchání 
materiálu, strana 11. 

6. Spusťte pistoli do kbelíku. Když se na 
trysce objeví materiál strukturovaného 
nátěru, přemístěte pistoli do zásobníku 
a nechte cirkulovat, dokud se neobjeví 
pevný proud materiálu strukturovaného 
nátěru. 

8. Chcete-li dosáhnout rovnoměrného 
vzoru stříkání, seřiďte ovládací 
vzduchový ventil a matici pro nastavení 
průtoku na pistoli. Pokud nedosáhnete 
požadovaného vzoru, vyměňte trysky, 
viz Tabulky pro výběr doporučeného 
kotouče a trysky, strana 15. 

  

7. Správné nastavení vzoru stříkání, 
čerpadla a pistole najdete v části 
Nastavení systému, strana 16. 

Tabulky pro výběr doporučeného kotouče a trysky 

Tryska 
 

Aplikace Velikost 
trysky2

 

Objem 
vzduchu1

 

Aplikace Velikost 
trysky2

 

Objem 
vzduchu1

 

Mlha 3 mm vysoký Minimalizace 6–12 mm nízký 

Simulovaná 

akustika 

4 mm střední až vysoký Strukturované 

Elastomerní 

8–12 mm vysoký 3 

6 mm Plasty 8–10 mm vysoký 3 

8–10 mm ElFS 8–12 mm vysoký 3 

Pomerančová 
slupka 

3–4 mm střední až vysoký Stucco 10–12 mm vysoký 3 

4–8 mm Minimalizace 6–12 mm nízký 

Postříkaný 
plášť 

6–8 mm nízký až střední  

6–10 mm 
1Ovládejte množství vzduchu pomocí ovládacího vzduchového ventilu pistole. 

2Potřebujete-li větší objem materiálu, vyzkoušejte hrot s větším otvorem. 

3Některé materiály mohou vyžadovat přidání externího vzduchu za účelem zlepšení rychlosti 

produkce. Použijte sadu externí vzduchové přípojky 287328. 

Kotouč WideTex™ 
 

Aplikace Kotouč WideTex Tryska (mm) Objem vzduchu 

 Standardní Tvrzený   

Simulovaná akustika – Jemný W6 W6H 4 vysoký 

- Střední W8 W8H 6 vysoký 

- Hrubý W10 W10H 8–10 vysoký 

Mlha W4 W4H 3 vysoký 

Pomerančová slupka W4 nebo W6 W4H nebo W6H 3–8 střední až vysoký 

Postříkaný plášť W6 nebo W8 W6H nebo W8H 6–10 nízký až střední 

Minimalizace W6 nebo W8 W6H nebo W8H 6–8 nízký 

ti27967a 
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Nastavení systému 
Dostatečný výstup kapaliny (objem a tlak) a 
dobré rozprášení závisí na rovnováze mezi 
rozprašovacím vzduchem, hustotou nebo 
průtokem materiálu a volbou trysky. 
Dosažení správné rovnováhy při vaši aplikaci 
vyžaduje experimentování, aby se dosáhlo 
požadovaných výsledků. Při nastavování 
pistole mějte na paměti následující důležité 
body: 

• Chcete-li vybrat správnou trysku pro 
vaše aplikace, vezměte v úvahu velikost 
zrna v materiálu a hrubost vzoru 
rozstřiku. Pamatujte, že čím větší tryska, 
tím větší vzor. Viz Tabulky pro výběr 
doporučeného kotouče a trysky, strana 
15. 

• Spusťte stříkací zařízení se zcela 
otevřeným ovládacím vzduchovým 
ventilem v pistoli. V případě potřeby 
pomalu zavírejte ovládací vzduchový 
ventil pistole, dokud nezískáte dobrý vzor 
stříkání. Na stříkací pistoli použijte 
minimální množství vzduchu, abyste 
dosáhli správného vzoru stříkání a 
minimalizovali zpětný odraz. 

+ Vyzkoušejte vzor stříkání na lepence. 
Držte pistoli 18 až 30 palců (45,7 až 76,2 
cm) od povrchu. Tuto vzdálenost stříkání 
použijte pro většinu aplikací. 

+ Při stříkání s tryskou překryjte každý 
tah pouze o 50 % kruhovým pohybem. 

+ Při stříkání s tryskou a kotoučem 
překryjte každý tah o 50 % lineárním 
pohybem. 

• Tok materiálu se ovládá pomocí knoflíku 
regulátoru průtoku kapaliny a zobrazuje 
se na měřiči. Proud vzduchu z pistole se 
reguluje pomocí ovládacího vzduchového 
ventilu umístěného na rukojeti pistole. 

+ Otevření ovládacího vzduchového 
ventilu zvyšuje průtok vzduchu pistolí, 
což snižuje průtok materiálu 
strukturovaného nátěru čerpadlem. 

+ Uzavření ovládacího vzduchového 
ventilu snižuje průtok vzduchu pistolí, což 
zvyšuje průtok materiálu strukturovaného 
nátěru čerpadlem. 

Pro menší průtok materiálu 

Vyzkoušejte některou z těchto metod nebo 
jejich kombinaci: 

• Otevřete ovládací vzduchový ventil. 

• Otáčením matice pro nastavení 
průtoku pistole proti směru 
hodinových ručiček snižujte 
průtok. 

• Použijte menší trysku. 

Pro větší průtok materiálu 

Vyzkoušejte některou z těchto metod nebo 
jejich kombinaci: 

• Zavřete ovládací vzduchový ventil. 

• Otáčením matice pro nastavení průtoku 
pistole po směru hodinových ručiček 
zvyšujte průtok. 

• Použijte řidší směs materiálu. 

• Použijte větší trysku. 
 

Prevence materiálového rázu u spouště 
pistole 

Když přestanete spouštět pistoli, v systému 
se vytvoří tlak. Jak zabránit rázu materiálu při 
prvním spuštění pistole: 

• Při prvním stisknutí spouště namiřte 
pistoli směrem od povrchu, na který 
stříkáte. 

• Když poprvé začnete stříkat, držte 
pistoli dále od povrchu a postupně ji 
přibližujte. 

• Udržujte pistoli v pohybu. 

• Jakmile začnete stříkat, spouštějte 
pistoli co nejméně. 

 

Pro nepřetržité stříkání 

Zámek spouště slouží k udržení spouště v 
otevřené poloze a ke snížení únavy. 

 
Pravidelně kontrolujte konzistenci 
materiálu 

Proveďte kontrolu a podle potřeby materiál 
nařeďte, aby se udržela správná 
konzistence. Materiál může při sedání 
zhoustnout a zpomalovat produkci. 
Pravidelně promíchávejte. 
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Ovládání funkce Smart Start/Soft Start 

 
Smart Start 

Stříkací zařízení se spustí za následujících 
podmínek: 

• Nové stříkací zařízení je zapojeno a 
vypínač ON/OFF (ZAP / VYP) je v 
poloze ON (ZAP). 

• Spustí se pistole a ovládací vzduchový 
ventil je dostatečně otevřený. 

• V systému je malá netěsnost a tlak 
klesne pod nastavení tlakového 
spínače. Může se zdát, že jde o 
náhodné spuštění. 

• Při použití odvzdušnění pistole. 

• Při uvolnění tlaku spuštěním pistole, 
když je stříkací zařízení v poloze OFF 
(VYPNUTO) a poté opět v poloze ON 
(ZAP). 

• Při otevření plnicího ventilu. 

• Při poškození (netěsnosti) dvojité 
hadice. 

 
Soft Start 

• Nejjednodušším způsobem, jak zjistit, zda 
je systém Soft Start funkční, je nastříkat 
materiál. 

• Pokud při spuštění z pistole zpočátku 
vytéká malé množství materiálu a objem 
materiálu se pomalu zvyšuje na plný 
nástřik, systém funguje správně. 

POZNÁMKA: Když je pistole spuštěna, 
motor běží. Stříkací zařízení je navrženo 
tak, aby při uvolnění spouště pistole 
zastavil čerpání. 

ProGuard 

Toto stříkací zařízení má vlastní ochranu 
proti vysokému a nízkému napětí. Pokud 
stříkací zařízení zapojíte do zdroje napájení s 
příliš nízkým nebo příliš vysokým napětím, 
stříkací zařízení přestane fungovat. Tato 
kontrolka má tři různé provozní stavy: SVÍTÍ, 
bliká a ZHASNUTO. 

 

Chybový kód Definice 

 

  

Kontrolka SVÍTÍ 

Jednotka je 

napájena a funguje 

normálně. 
 

   

Kontrolka bliká 

Napájecí napětí je pro 

stříkací zařízení příliš 

nízké nebo příliš 

vysoké. Stříkací zařízení 

nepoběží, dokud 

nebude zapojeno do 

správného zdroje 

napájení. 
 

 

Kontrolka je 
ZHASNUTÁ 

Stříkací zařízení není 

napájeno nebo nastala 

jiná chyba než v 

napájecím napětí. 
 
 
 
 
 

Rukojeť stříkacího zařízení slouží pouze k 
tlačení nebo tahání stříkacího zařízení. 
Nepoužívejte rukojeť stříkací pistole ke 
zvedání jednotky. Mohlo by dojít k 
poškození stříkacího zařízení. 

POZNÁMKA 
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Vypnutí a vyčištění  

Vypnutí a vyčištění 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA: Mezi změnami materiálu 
udržujte čerpadlo a hadici v čistotě. Ze 
špinavého čerpadla se mohou uvolňovat 
částečky materiálu strukturovaného nátěru 
do povrchové úpravy. 

• Chcete-li prodloužit životnost čerpadla, 
vypínejte vypínač ON/OFF (ZAP / 
VYP), když nestříkáte. 

• Před odstraněním materiálové hadice 
proveďte postup uvolnění tlaku, 
strana 8. Ujistěte se, že v hadici není 
žádný materiál. 

• Abyste udrželi stříkací zařízení v 
dobrém provozním stavu, vždy je 
důkladně vyčistěte a připravte na 
skladování. 

 

Po dokončení stříkání: 

1. Vypusťte zbývající materiál do kbelíku, 
až většina materiálu strukturovaného 
nátěru vyjde ze zásobníku. 

2. Naplňte zásobník materiálu čistou 
vodou. 

3. Odstraňte trysku z pistole. Spusťte 
pistoli do kbelíku, dokud se nevyčerpá 
většina směsi strukturovaného nátěru. 
Nechte pistolí protékat vodu, dokud 
nebude pistole čistá. 

 

4. Otevřete ovládací vzduchový ventil 
pistole a protlačte vzduch tryskou, aby 
se odstranil veškerý zbývající materiál. 

5. Odpojte vzduchové vedení a 
materiálovou hadici od pistole. 

 
 
 
 

 
6. Odpojte materiálovou hadici od stříkacího 

zařízení. 
 

7. Vložte houbovou kouli do materiálové 
hadice. 

 

8. Připojte materiálovou hadici ke stříkacímu 
zařízení. 

9. Nalijte do zásobníku několik galonů (8 litrů) 
čisté vody. 

10. Umístěte konec materiálové hadice do 
odpadního kbelíku. 

11. Přepněte vypínač ON/OFF (ZAP / VYP) do 
polohy ON (ZAP). Počkejte, až se stříkací 
zařízení zapne. 

12. Nechte stříkacím zařízením cirkulovat 
vodu, dokud houbová koule nevyjde z 
hadice. 

13. Vytáhněte houbovou kouli a očistěte čistou 
vodou. 

14. Vyprázdněte zásobník materiálu 
nastříkáním vody do odpadního kbelíku. 

15. Přepněte vypínač ON/OFF (ZAP / VYP) do 
polohy OFF (VYP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ti27960a 

 
 
 
 
 
 
 
 

ti27970a 

ti27968a 
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  Vypnutí a vyčištění 
 

16. Otevřete ovládací vzduchový ventil 
pistole. Proveďte postup uvolnění 
tlaku, strana 8. 

17. Vyčistěte všechny součásti. Ujistěte se, 
že vzduchové kanály v jehle jsou čisté a 
bez materiálu. Vyčistěte vnitřek pistole. 

POZNÁMKA: K uvolnění zaschlého 
materiálu můžete použít měkký kartáč. 

 

Pistole 

Aby se zajistila správná funkčnost pistole pro 
budoucí použití, vyjměte a očistěte součásti 
jehly a naneste několik kapek lehkého oleje 
na následující části: 

• rychlá přípojka vzduchové hadice 

• přípojky materiálové hadice 

• jehla uzávěru vzduchu, materiálová 
jehla Odstranění / oprava jehly viz 
Návod k pistoli. 

 

Vyčistěte zásobník 
materiálu 

Zásobník materiálu lze vyjmout za účelem 
snadného čištění. 

1. Uvolněte spodní armaturu. 

2. Zvedněte zásobník materiálu z jednotky 
přímo nahoru. 

3. Rukou zacpěte otvor na spodní 
straně zásobníku. 

 
 

4. Vezměte zásobník do čisticí 
oblasti za účelem vyčištění. 

5. Zásobník materiálu po vyčištění 
umístěte na stříkací zařízení tak, aby 
armatura byla zarovnána se stříkacím 
zařízením. 

6. Ručně dotáhněte armaturu. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ti27971a 

POZNÁMKA 

Voda nebo materiál zbývající v jednotce při 
teplotách pod bodem mrazu mohou poškodit 
motor a/nebo způsobit prodlevu při spuštění 
čerpadla. Nedovolte, aby jednotka zamrzla. 

Abyste zajistili úplné vypuštění vody a 
materiálu z jednotky, proveďte následující 
opatření: 

1. Odstraňte materiálovou hadici ze 
stříkací pistole. 

2. Odstraňte hadici čerpadla ze stříkací 
pistole. Vyprázdněte hadici a znovu ji 
nainstalujte. 

3. Vyjměte zásobník a vypusťte jej. 
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Údržba  

Údržba 
Pravidelná údržba je důležitá pro zajištění správného provozu vašeho stříkacího zařízení. 
Údržba zahrnuje provádění pravidelných činností, které udržují vaše stříkací zařízení v 
provozu a zabrání budoucím problémům. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Součást Úkol Interval 

Stříkací zařízení Zkontrolujte ventilační otvory 
krytu motoru, zda nejsou 
ucpané. 

Denně nebo pokaždé, když 
stříkáte 

Hadice Zkontrolujte opotřebení 
a/nebo poškození. 

Denně 

Vypuštění veškeré vody ze 
systému. 

Po každém použití 

Připojení vzduchových a 
materiálových hadic 

Přidejte pár kapek lehkého 
oleje. 

Denně 

Čerpadlo RotoFlex HD Opláchněte Denně 

Zkontrolujte opotřebení 
závitových spojů. 

Při poruše vyměňte hadici 
čerpadla. 

Pistole Vyčistěte Po každém použití 

Přidejte několik kapek lehkého 
oleje na jehlu pod spouští. 

Po každém použití 

Chraňte vnitřní části pohonu stříkacího zařízení před vodou. Otvory v krytech umožňují 
chlazení mechanických částí a vnitřní elektroniky. Pokud by se do těchto otvorů dostala voda, 
mohlo by dojít k poruše nebo trvalému poškození stříkacího zařízení. 

 

Hadice pro materiál 
strukturovaného nátěru 
Při každém stříkání zkontrolujte hadici, zda 
není poškozená. Pokud jsou armatury nebo 
plášť hadice poškozeny, nepokoušejte se 
hadici opravovat. Nepoužívejte hadice kratší 
než 25 stop (7,6 m). 

Tipy 

• Po stříkání vždy očistěte hroty měkkým 
kartáčkem. 

• Hroty mohou v závislosti na 
abrazivnosti strukturovaného nátěru 
vyžadovat výměnu. 
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  Odstraňování problémů 
 

 

Odstraňování problémů 
 
 

 
 
 

1. Před kontrolou nebo opravou 
proveďte postup uvolnění tlaku, 
strana 8. 

2. Před demontáží jednotky zkontrolujte 
všechny možné problémy a příčiny. 

 
 

Problém Příčina Řešení 

Stříkací zařízení neběží. Vypínač není zapnutý. Zapněte vypínač. 

V zásuvce není energie. Zkontrolujte zásuvku připojením 
jiného spotřebiče. Pokud spotřebič 
nefunguje, zkuste jinou zásuvku. 

Generátor nesprávné velikosti Použijte generátor s výkonem 7 
500 W nebo větším. Viz část 
Požadavky na generátor, strana 8. 

Vypnul se jistič. Resetujte jistič. 

Čerpadlo nečerpá materiál. Vzduchový zámek Otevřete ovládací vzduchový ventil 
na pistoli. 

Směs příliš hustá Přidejte vodu na zředění materiálu. 
Použijte měřič hustoty materiálu. 

Uvolněná armatura Zkontrolujte a dotáhněte všechny 
armatury. 

Ucpaná pistole Proveďte postup uvolnění tlaku, 
strana 8. Odstraňte pistoli z 
hadice. Vyčistěte pistoli. 

Hadice čerpadla je opotřebovaná. Vyměňte hadici. Doporučený 
interval výměny hadice – jednou 
ročně. 

Čerpadlo studené Přemístěte čerpadlo do teplé 
místnosti a nechte jej zahřát nebo 
nechte stříkacím zařízením protéct 
horkou vodu. 

Ze spodní části stříkacího zařízení 
vytéká materiál. 

Hadice čerpadla je opotřebovaná. Vyměňte hadici. 

Uvolněná armatura Zkontrolujte a dotáhněte všechny 
armatury. 

Žádný vzduch z kompresoru Ovládací vzduchový ventil pistole 
uzavřen 

Otevřete ovládací vzduchový ventil 
pistole. 

Nízké napětí Zkontrolujte délku a rozměr 
prodlužovacího kabelu. Pokud se 
liší od doporučení, vyměňte kabel. 
Viz část Požadavky na uzemnění a 
elektrické napájení, strana 8. 

Jehla pistole ucpaná Vyčistěte jehlu a zkuste to znovu. 

Opotřebovaný kompresor Vyměňte kompresor. Kontaktujte 
kvalifikované servisní středisko 
společnosti Graco. 

Uvolněný řemen Utáhněte řemen seřízením 
kompresoru 

Přetržený řemen Vyměňte řemen. 

Hadice nejsou připojeny. Zkontrolujte všechny rychlospojky 
k pistoli a hadicím. 

Poškozená hadice. Vyměňte hadici. 
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Odstraňování problémů  
 

Problém Příčina Řešení 
Rychlost aplikace pomalá nebo 
pomalejší 

Materiál příliš hustý Nařeďte materiál. 

Tryska je příliš malá. Vyměňte trysky za větší velikost. 
Viz Tabulka výběru doporučené 
trysky, strana 15. 

Používá se příliš mnoho vzduchu. Částečně zavřete ovládací 
vzduchový ventil pistole, 
aby se snížil průtok vzduchu. 

Opotřebená hadice čerpadla Vyměňte hadici. 

Ucpaná nebo špinavá pistole Proveďte postup uvolnění tlaku, 
strana 8. Vyčistěte pistoli. 

Zalomená hadice Narovnejte hadici. 

Nastavení pistole je příliš nízké. Pomocí matice pro nastavení 
průtoku zvyšte nastavení průtoku. 

Příliš mnoho položek na stejném 
okruhu 

Odpojte ostatní položky z obvodu. 

Prodlužovací kabel je příliš dlouhý 
nebo má špatný průměr. 

Použijte jiný prodlužovací kabel. 
Viz Požadavky na uzemnění a 
elektriku, strana 8. 

Přerušovaný tok / prskání Připojení zásobníku není těsné. Zkontrolujte těsnění. Utáhněte 
připojení. 

Nečistoty v systému Vyčistěte systém. 
Spojka s rychlým odpojením 
nezůstává připojena. 

Špinavá nebo zkorodovaná 
armatura 

Proveďte důkladné vyčištění. 
Namočte do oleje. Aplikujte několik 
kapek lehkého oleje. 

Pistole se nevypne. Opotřebovaná tryska nebo jehla. Proveďte postup uvolnění tlaku, 
strana 8. Vyměňte opotřebované 
součásti. 

Nečistoty v průchodu jehly. Proveďte postup uvolnění tlaku, 
strana 8. Proveďte čištění. 

Na matici pro nastavení průtoku 
uniká tekutina. 

Poškozené těsnění Proveďte postup uvolnění tlaku, 
strana 8. Vyměňte těsnění. 

Nastavení jehly se neupraví. Špinavé závity. Vyčistěte závity. 

Tryska není na pistoli. Nasaďte trysku na pistoli. 

Vypínač napájení je zapnutý a 
stříkací zařízení je zapojeno, ale 
motor neběží a čerpadlo 
necykluje. 

Vzduchový regulační ventil na 
pistoli je zavřený nebo není 
dostatečně otevřený. 

Otevřete vzduchový regulační 
ventil. 

Poškozený motor nebo ovládání. Dopravte stříkací zařízení do 
autorizovaného servisního 
střediska Graco. 

Elektrická zásuvka nedodává 
proud. 

Vyzkoušejte jinou zásuvku nebo 
prověřte zásuvku zapojením 
spotřebiče, o kterém víte, že 
funguje. 

Resetujte jistič budovy nebo 
vyměňte pojistku. 

Prodlužovací kabel je poškozený. Vyměňte prodlužovací kabel. Viz 
Uzemnění, strana 8. 

Elektrický kabel stříkacího zařízení 
je poškozený. 

Zkontrolujte, zda izolace nebo 
vodiče nejsou porušené. V 
případě poškození vyměňte 
elektrický kabel. 
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Problém Příčina Řešení 

Vypínač napájení je zapnutý a 
stříkací zařízení je zapojeno, ale 
motor neběží a čerpadlo 
necykluje. (pokračování) 

Materiál a/nebo voda jsou v 
čerpadle zmrzlé nebo ztvrdlé. 

Odpojte stříkací zařízení od 
zásuvky. Pokud je zamrzlé, 
NEPOKOUŠEJTE se stříkací 
zařízení spustit, dokud zcela 
nerozmrzne, jinak byste mohli 
poškodit motor, řídicí desku a / 
nebo pohonnou jednotku. 

Ujistěte se, že vypínač je 
vypnutý. Umístěte stříkací 
zařízení na několik hodin na 
teplé místo. Poté zapojte 
napájecí kabel a zapněte stříkací 
zařízení. Pomalu zvyšujte 
nastavení tlaku, abyste viděli, 
zda se motor spustí. 

Pokud materiál ve stříkacím 
zařízení ztvrdne, může být nutné 
vyměnit čerpadlo nebo tlakový 
spínač. Dopravte stříkací 
zařízení do autorizovaného 
servisního střediska Graco. 

Plnicí ventil je ucpaný. Vyjměte a vyčistěte plnicí ventil. 

Pistole je ucpaná. Rozeberte a vyčistěte pistoli. 

Po uvolnění spouště pistole 
stříkací zařízení dále běží. 

Tlakový spínač je poškozen. Vyměňte tlakový spínač. 

Netěsnost systému stlačeného 
vzduchu. 

Najděte únik; zkontrolujte pistoli, 
dvojitou hadici nebo vnitřní 
systém. Znovu utěsněte 
netěsnou armaturu nebo 
vyměňte hadici. 

Průtokový spínač je zaseknutý. Vyměňte průtokový spínač. 

Stříkací zařízení se při spuštění 
pistole nespustí. 

Průtokový spínač je zaseknutý. Vyměňte průtokový spínač. 

Stříkací zařízení se po uvolnění 
spouště zapíná a vypíná. 

nebo 

Stříkací zařízení se při spuštění 
pistole zapíná a vypíná. 

Tlakový spínač je poškozen. Vyměňte tlakový spínač. 

Netěsnost systému stlačeného 
vzduchu. 

Najděte únik; zkontrolujte pistoli, 
dvojitou hadici nebo vnitřní 
systém. Znovu utěsněte 
netěsnou armaturu nebo 
vyměňte hadici. 

Průtokový spínač je zaseknutý. Vyměňte průtokový spínač. 

Zpětný ventil je poškozený. Vyměňte zpětný ventil. 
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60 

70 

84 

3 

Součásti stříkacího zařízení RTX5000, RTX5500 
 

 
Ref. Točivý moment 

2 
Utažení rukou 

5 50–70 in-lb (5,7 – 7,9 N•m) 

 
 

 

Viz strana 30. 55 

92 
104 

18 

1 

22 

30 

48 

2 53 
28 

19 

33 

49 
185 186 

67 

169 
22

4 

71 

34 

13 109 

2 
83 

35 95 

53 5 96 ti27972b 
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Stříkací zařízení RTX5000, RTX5500 (pokračování) 
 

Ref. Točivý moment Ref. Točivý moment Ref. Točivý moment 

 
1 

9–11 in-lb (1 – 1,2 N•m) 
 

5 
50–70 in-lb (5,7 – 7,9 N•m) 

 
9 

10–14,5 ft-lb (13,5 – 19,7 

N•m) 

2 
Utažení rukou 

6 
40–45 in-lb (4,5 – 5,1 N•m)   

3 
27–32 in-lb (3,1 – 3,6 N•m) 

8 
37,5–42,5 ft-lb (51–58 
N•m) 

  

 
 

5 6 

5 

5 

9 

5 8 
3 

2 

8 
3 

5 

Viz strana 29. 
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14 

27 

 

Stříkací zařízení RTX5000, RTX5500 (pokračování) 
 

Ref. Točivý moment Ref. Točivý moment Ref. Točivý moment 

 
3 

37,5–42,5 ft-lb 

(51 – 57,6 N•m) 
 

6 

200–230 in-lb 

(22,6 – 26 N•m) 
 

8 
40–45 in-lb (4,5 – 5,1 N•m) 

5 
15–20 in-lb (1,1 – 2,3 N•m) 

7 
9–11 in-lb (1,0 – 1,2 N•m) 

9 
27–32 in-lb (3,1 – 3,6 N•m) 

 
 
 
 
 

 

1 

6 

52 
110 152 

8 

5 74 132 
7 

61 

5 
129 

8 

42 

136 115 

149 

160 
66 153 

130 

138 

5 

151 86 

50 

107 
165 

ti27974a 



3A3265D 27 

  Součásti stříkacího zařízení RTX5000, RTX5500 
 

 

Seznam součástí stříkacích 
zařízení RTX5000, RTX5500 

 
Ref. Část Popis Množ. 

1 24S149 SADA, pro opravy, kompresor 
zahrnuje čísla 31, 77, 119, 120, 
146 

1 

2 24S154 SADA, pro opravy, chladič 
zahrnuje čísla 90, 144, 166, 
167, dále zahrnuje čísla 15, 19, 
20, 21 najdete na straně 29 

1 

3 118844 REGULÁTOR, vzduch 1 
4 17L033 SADA, pro opravy, skříň 

čerpadla 
1 

5 287323 VÁLEC, vzduch zahrnuje čísla 
20, 68, 89 

1 

6 117720 MĚŘIČ, tlak  
zahrnuje číslo 36 

1 

7 115244 MATICE, regulátor 1 
8 186620 ŠTÍTEK, symbol, uzemnění 1 

10 120660 SPÍNAČ, kolébka 1 
12 120617 VENTIL, pojistný 1 

13 120211 KROUŽEK, přídržný 2 

14 117791 ŠROUB, s hlavou 2 
15 121141 ARMATURA, koleno, otočná 1 

16  TRUBKA, vzduch, 3/8 1 

17  TRUBKA, vzduch, 3/8 1 
18 17P495 ZÁSOBNÍK, 15 galonů (57 litrů) 

zahrnuje číslo 60 
1 

19 15D862 MATICE, ruční  

20 118871 MATICE, pojistná, 1/2–20 1 

22  ŠTÍTEK, zásobník  
 17J510 RTX5000px 1 

 17K874  RTX5000pi  
 17J511 RTX5000pi Rental 1 

 17K313 RTX5500pi 1 

 17K314 RTX5500px 1 

23 287348 ŠTÍT, přední 1 

24 108471   KNOFLÍK 1 
25 17J295 DRŽÁK, hadice, vnější 1 

26 17J296 DRŽÁK, hadice, vnitřní 1 

 156823 ARMATURA, spojovací, otočná 1 

28   17K674 ŠTÍTEK, varování 1 

29 118885 HADICE, spojená 1 
30 17J684 RÁM, RTX, lakovaný 1 
31 112395 ŠROUB, s hlavou, příruba 12 

32 17J681 POTRUBÍ, pneumatické 1 

33  ŠTÍTEK, pravý  

 17K315 RTX5000pi 1 

 17K321 RTX5000pi Rental 1 

 17K316 RTX5000px 1 

 17K322 RTX5500pi 1 

 17K323 RTX5500px 1 
34 17K324  ŠTÍTEK, levý 1 

35 17K405 KOLO, pneumatika 2 

36 120653 ARMATURA, připojit zatlačením 1 

37 287255 SADA, pro opravy, válec 1 

39 127282 PRŮCHODKA, guma 1 

Ref. Součást Popis Množ. 

42 16V095 ŠROUB, strojní, samořezný 4 

44 24S148 SADA, pro opravy, akumulátor 
zahrnuje čísla 27, 45, 125, 139, 
140 

1 

45 158962 ARMATURA, koleno 1 
46 287321 SADA, pro opravy, válec 2 

  TRUBKA, vzduch, 1/4 1 
48  15H841 ŠTÍTEK, varování 1 

49 17S091 SESTAVA, štít, zadní 1 

50  KABEL, napájecí  

 15R876 17H581, 17K680 1 
 17A242 17H578 1 

 16M836 17H577, 17H578, 
17H580 

1 

 17H708 17H575, 17H576,  
17H579 

1 

 15G958 KABELOVÁ SADA, adaptér, 
17H578 

1 

 253103 SADA, příslušenství, kabelová 
sada, globální, 17H577, 17H580 

1 

 17L032 17L288, 17L292,  
17L289, 20 A 

1 

52 17H700 KONEKTOR, elektrický 1 

53 117633 ŠROUB, s drážkou, HWH 9 

54  TRUBKA, vzduch, 1/4 1 

55  HADICE, na strukturované 
nátěry, dvojitá 

 

 17L005 17H579, 17H580,  
17H581, 17K680 

1 

 17J420 Všechny ostatní modely 1 
56 116504 ARMATURA, T-kus 1 

57 183401   KLÍČ, paralelní 1 

58 116720 SPOJKA, rychlé odpojení 
 

2 

59 104641   ARMATURA, přepážka 
 

1 
60 15D366 OBKLAD, izolátor 1 

61 24S152 SADA, pro opravy, škrticí ventil 
zahrnuje čísla 74, 127, 129 

1 

62 108851 PODLOŽKA, rovná 1 

63 106276 ŠROUB, s hlavou, šestihranná 
hlava 

1 

66 116171 POUZDRO, odlehčení napětí 1 

67 113397 KOULE, houba, 30 mm 2 

68 15D576 ROZPĚRKA, s korunkou 1 
70 116411 PRUŽINA, tlačná 2 
71 116477 PODLOŽKA, plochá, nylonová 2 

72 24S146 SADA, pro opravy, zpětný ventil 1 

73 112785 ŠROUB, šestihranná hlava 2 
74 115498 ŠROUB, s drážkou, HWH 1 

77 120087 ŠROUB, sada, 1/4x1/2 2 

80 287314 HADICE, spojená, čerpadlo 1 

81 17J933 ŠTÍTEK, smart start 1 
  TRUBKA, vzduch, 1/4 1 

83     15K616 ŠTÍTEK, upozornění 1 

85 17Z245 SADA, pro opravy, průtokový 
spínač, řada A&B, viz strana 29 

1 

86  SPÍNAČ, kolébka  
 120059 120 V 1 
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Ref. Součást Popis Množ. 

 126029 230 V 1 

87 17J682 KRYT, horní, lakovaný 1 

88 118866 PODLOŽKA, plochá tlustá 5 

89 801012 PRŮCHODKA 1 

90 103785 NÝT 2 

92  PISTOLE, stříkací, na 
strukturované nátěry 

 

 24S134 VNITŘEK, modely pi 1 

 24S135 VNĚJŠEK, modely px 1 

93 156971 ARMATURA, výstupek, krátký 2 

96 17K478 PRŮCHODKA, okraj 1 

95 
 

 
 

ŠTÍTEK  

 17L028 VNITŘEK, modely pi 1 

 17L029 VNĚJŠEK, modely px 1 

97 17H703 SVAZEK, elektroinstalace, se 
světlem 

1 

101 117668 KOLÍK, závlačka 1 

102  SADA, pro opravy, elektromagnet 
zahrnuje čísla 126 

 

 17K597 120 V 1 

 24S144 230 V 1 
104 17H705 PŘÍČKA, zásobník 1 

109  16C394 ŠTÍTEK, varování 2 

110  SADA, pro opravy, řídící deska 
zahrnuje čísla 14, 115, 132, 
136 
 
 

 

    24S126 120 V 1 

 24S127 230 V 1 

111 15E588 ŘEMENICE 1 

112 117632 KLÍČ, čtyřhran, 3/16 1 

113 17L031 RÁM, motor 1 
114 100002 ŠROUB, sada 2 

115 16T547 ADAPTÉR, kabel 1 

116 17L559 ARMATURA, trubka, koleno 
90° 

2 

117 17J393 ARMATURA, trubka, rovná 1 

118 112586 ŠROUB, s hlavou, šestihranná 
hlava 

4 

119 17H649 KLÍČ, čtyřhran, 5/32 1 
120 15E410 ŘEMENICE, ventilátor 1 

121 100020 PODLOŽKA, pojistná 2 

122 110637 ŠROUB, strojní, plochá hlava  2 
123 110996 MATICE šestihran., hlava příruby 4 

124  TRUBKA, vzduch, 1/4 1 

125 102040 MATICE, pojistná, šestihranná 2 

126 17J525 ŠROUB, s drážkou, HWH 2 

127 127908 MATICE, příruba, pouze 120 V 1 

129 107404 ŠROUB, s hlavou, pouze 120 V 1 

130 24S153 SADA, pro opravy, rozhraní 
zahrnuje čísla 11, 42, 138 

1 

132  SPONA  

 16T482 
 
119228 

NÝT, trhací, 17H575, 17H576, 
17H579, 17H581 
ŠROUB, strojní, plochá hlava, 
všechny ostatní modely 

2 
 

2 

 16T483 ZÁSTRČKA, otvor, vypínač 1 136 
137 17J675 ŘEMEN, synchronní 1 

138 108860 ŠROUB, strojní, hlava pánve 4 

139 100403 ZÁSTRČKA, trubka 1 

 

Ref. Součást Popis Množ. 

140 110755 PODLOŽKA, rovná 2 

142 24S147 SADA, pro opravy, motor 
zahrnuje č. 111, 112, 114,118, 
123, 137, 146 

1 

143 17J676 DRŽÁK, kompresor 1 
144 17J677 ARMATURA, trubka, koleno 90° 1 

146 17J678 KLÍNOVÝ ŘEMEN 1 

149 24Z000 DESKA, filtr, 17H577, 
17H578, 17H580, 17K680 

1 

151 121249 ZÁMEK, kabel, 17H577, 17H578, 
17H580 

1 

153 15F480 HADICE, s odlehčením tahu,  
17H577, 17H578, 17H580 
 

1 

154 17M550 VENTIL, vzdálený vzduchový, 
zahrnuje čísla 15, 72, 155, 
156, 158, 159, 172, 173, 174 px 

 
 

1 

155 100016 PODLOŽKA, pojistná, modely px 
 

2 

156 100270 ŠROUB s hlavou, šestihranná 
hlava, modely px 
 
 

2 

157  TRUBKA, vzduch, 1/4, modely px 
 

1 

158 C20350 ARMATURA, koleno, 90°, 
modely px 
 

1 

159 113548 ARMATURA, T-kus, modely px 
 

1 

160 246013 SADA, měřič, hodina, 17H576 1 

165 17H648 VODIČ, propojka, 17H581 1 

169 17L084 ŠTÍTEK, návod, čerpadlo, 
instalace 

1 

170  TRUBKA, vzduch, 3/8 1 
171  ARMATURA 1 
172 113321 ARMATURA, koleno, trubka 1 

173 100175 SPOJKA, trubka 1 

174 110249 ADAPTÉR, vnitřní koleno 
90° 
 

1 

185 15E359 ARMATURA, výstupek 
 

1 

186 17X931 ŠTÍTEK, informace 1 

187 114182 ŠROUB, strojní, šestihranná 
hlava, příruba 

2 

 17Z227 SADA, trubka, vzduch zahrnuje 
čísla 16, 17, 47, 54, 82, 124, 157, 
170 

1 

 Náhradní štítky Nebezpečí a Varování, štítky 
a karty jsou k dispozici zdarma. 
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  Sestava průtokového spínače 
Sestava průtokového spínače 

 

 
Ref. Točivý moment 

5 
27–32 in-lb (3,1 – 3,6 N•m) 

 
 

 

Ref. Součást 

17Z245 

Popis 

SADA, pro opravy, průtokový spínač 

Množství 

1 

1 19A549 POTRUBÍ, průtokový spínač 1 
2 19A550 ZÁSTRČKA, zarážka nylonové koule 1 
3 113418 TĚSNĚNÍ, o-kroužek 1 
4 19A551 ZÁSTRČKA, senzor 1 
5 130785 SPÍNAČ, jazýček, NC 1 
6 130786 KOULE, magnetická 1 
7 104444 TĚSNĚNÍ, o-kroužek 1 
8 17V537 ARMATURA, trubka, rovná 2 
9 101970 ZÁSTRČKA, trubka 1 
10 127343 SPÍNAČ, tlakový 1 
187 114182 ŠROUB, strojní, šestihranná hlava, příruba 2 

5 
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Součásti sestavy kompresoru  

Součásti sestavy kompresoru 
 

Ref. Točivý moment Ref. Točivý moment 

 

3 

Upevňovací šroub pístu a šrouby 
klikové hřídele musí být utaženy před 
utažením šroubů hlavy (14). 

7 
 
165–185 ft-lb (18,6 – 20,9 N•m) 

 
5 

50–65 in-lb (5,7 – 7,3 N•m) 8 
Utáhněte rukou a poté ještě jednu 
plnou otáčku. 

 
6 

120–140 in-lb (13,6 – 15,8 N•m) Nejprve rukou utáhněte šroub s hlavou do polohy 4 a 
poté utahujte šrouby s hlavou v uvedeném pořadí. 

 
 

 
Ref. Součást Popis Množ. 

1 17S362 KOMPRESOR, čerpadlo, 
sestava 

1 

5* 24S150 SADA, pro opravy, píst a válec 
zahrnuje čísla 8, 9, 10, 11 

2 

7 120204 ŠROUB, strojní, šestihranná 
hlava 

1 

8* 17H553 VÁLEC, kompresor 2 

 17H554 O-KROUŽEK, čtyřhran 2 
10* 24S131 SADA, oprava talířového 

ventilu   zahrnuje čísla 9, 11 
2 

11* 17H555 O-KROUŽEK, hlava, tvarovaný 
čtyřhran 

2 

12* 24S130 SADA, pro opravy, hlava 
kompresoru zahrnuje čísla 9, 
10, 11 

2 

13* 17H657 FILTR, trubka tlumiče sání 2 

 

 

Ref. Součást Popis Množ. 

14* 17H560 ŠROUB, s hlavou s 
vroubkovanou přírubou 

8 

15* 17H561 MATICE, přítlačná s pouzdrem 2 

19 17H635 TRUBKA, výměník tepla, levá 1 

20 17H636 TRUBKA, výměník tepla, pravá 1 

21 17H659 ARMATURA, kompresní, T-kus, 
3/8 

1 

 24S151 SADA, pro opravy, přestavba 
kompresoru, dále zahrnuje 
číslo 146 najdete v seznamu 
součástí stříkacích zařízení 
RTX5000, RTX5500 

1 

6 8 

8 3 6 

8 

3 5 

8 

6 

i 

Pořadí utažení 

Šroub 1 

Šroub 2 

Šroub 3 

Šroub 4 
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         Schémata zapojení 

Schémata zapojení 

120 V 
 

 NAPÁJECÍ KABEL 

RÁM 

CÍVKA 

ZELENÁ 

Č
E

R
N

Á
 

ELEKTROMAGNET ZELENÁ 

MODRÁ 
LED KONTROLKA 

ČERNÁ 
ŘÍDÍCÍ 
SKŘÍŇ 

MODRÁ 
SESTAVA 

PWB 

FIALOVÁ ORANŽOVÁ 

FIALOVÁ 
ORANŽOVÁ PŘEPÍNAČ 

AMP 

POČÍTADLO 

HODIN* VYPÍNAČ 

TLAKOVÝ / 

PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ 

MOTOR 

O
R

A
N

Ž
O

V
Á

 

F
IA

L
O

V
Á

 

Ž
L

U
T

Á
 

Ž
L

U
T

Á
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Schémata zapojení  

230 V 
 

 NAPÁJECÍ KABEL 

RÁM 

ZELENÁ 

FILTRAČNÍ 

DESKA 

ELEKTROMAGNET 
MODRÁ LED 

KONTROLKA 
ČERNÁ 

ŘÍDÍCÍ 
SKŘÍŇ 

SESTAVA 
PWB 

MODRÁ 

FIALOVÁ ORANŽOVÁ 

FIALOVÁ ORANŽOVÁ AMP 

SPÍNAČ 

VYPÍNAČ 

TLAKOVÝ / 

PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ 

MOTOR 

Č
E

R
N

Á
 

Ž
L

U
T

Á
 

Ž
L

U
T

Á
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  Technické specifikace 

Technické specifikace 
 

 US Metrické 

Stříkací zařízení 

Kapacita zásobníku materiálu 15 gal 57 l 

Maximální výdej se strukturovaným nátěrem 

RTX5000 5,0 g / m 18,9 l / m 

RTX5500 5,5 g / m 20,8 l / min 

Maximální pracovní tlak kapaliny 100 psi 6,9 bar, 0,7 MPa 

Maximální pracovní tlak vzduchu 50 psi 3,5 bar, 0,35 MPa 

Výtlak vzduchu kompresoru 

RTX5000Pl  

15 A při 110–120 V nebo 6,6 cfm při 20 psi 187 l / m při 1,3 bar, 0,13 MPa 

20 A při 110–120 V 8,6 cfm při 20 psi 244 l / m při 1,7 bar, 0,17 MPa 

RTX5500Pl   

10 A při 220–230 V nebo 
16 A při 220–230 V 

7,7 cfm při 20 psi 
9,1 cfm při 20 psi 

218 l / m při 1,5 bar, 0,15 MPa 

258 l / m při 1,8 bar, 0,18 MPa 

Specifikace kompresoru Řemenový pohon, bez oleje 

Stejnosměrný elektrický motor bezkomutátorový 

RTX5000Pl 15 A při 110–120 V nebo 
20 A při 110–120 V 

RTX5500Pl 10 A při 220–230 V nebo 
16 A při 220–230 V 

Napájecí kabel 

RTX5000 12 AWG, 3 vodiče, 25 stop 

RTX5500 14 AWG, 3 vodiče, 25 stop 

Minimum generátoru 7 500 W 

Požadavky na napájení 110–120 V, 15/20 A, 10 
220–230 V, 10/16 A, 10 

Rozměry 

Výška 39,5 palce 100 cm 

Délka 33,75 palce 86 cm 

Šířka 22,75 palce 58 cm 

Hmotnost (včetně hadice a pistole) 

RTX5000Pl/RTX5500Pl 164 lb. 74,4 kg 

RTX5000PX/RTX5500PX 174 lb. 78,9 kg 

Hmotnost (pistole) 2,3 lb. 1,0 kg 

Rozsah skladovacích teplot ♦❖ -35° až 160 °F -1,6° až 71 °C 

Rozsah provozních teplot  40° až 115 °F 4° až 46 °C 
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Technické specifikace  
 
 US Metrické 

Hlučnost** (dBa) při maximálním tlaku vzduchu) 

Akustický tlak 81,8 dBa* 

Zvukový výkon 90,9 dBa* 

Konstrukční materiály 

Smáčené materiály u všech 
modelů 

mosaz, hliník, plast, nerezová ocel, pokovená uhlíková 
ocel, elastomer 

Poznámky 

* Spouštěcí tlaky a výtlak na cyklus se mohou lišit v závislosti na podmínkách sání, výtlačné 
výšce, tlaku vzduchu a typu kapaliny. 
** Akustický tlak měřený 3 stopy (1 metr) od zařízení při stříkání. Akustický výkon 

měřený podle normy ISO-9614. 

◆ Pokud kapalina na vodní bázi v čerpadle zamrzne, dojde k poškození čerpadla. 

❖ Pokud v podmínkách nízké teploty nastane náraz, může dojít k poškození plastových dílů. 

 Teplota ovlivňuje viskozitu materiálu, což může ovlivnit výkon stříkacího zařízení. 
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  Standardní záruka společnosti Graco 

Standardní záruka společnosti Graco 
Společnost Graco zaručuje, že veškeré vybavení uvedené v tomto dokumentu, které vyrábí společnost 
Graco a které nese její jméno, bude k datu prodeje původnímu kupujícímu pro účely použití bez vad 
materiálu a zpracování. S výjimkou jakékoli speciální, rozšířené nebo omezené záruky zveřejněné 
společností Graco společnost Graco po dobu dvanácti měsíců od data prodeje opraví nebo vymění 
jakoukoli součást zařízení, kterou společnost Graco určí jako vadnou. Tato záruka platí pouze v 
případě, že instalace, provoz a údržba zařízení jsou v souladu s písemnými doporučeními společnosti 
Graco. 

Tato záruka nepokrývá a společnost Graco nenese odpovědnost za obecné zhoršení stavu nebo 
jakoukoli poruchu, poškození nebo opotřebení způsobené chybnou instalací, nesprávným použitím, 
otěrem, korozí, neodpovídající nebo nesprávnou údržbou, nedbalostí, nehodou, manipulací nebo 
výměnou součásti za díly jiných výrobců než Graco. Společnost Graco dále nenese odpovědnost za 
poruchy, poškození nebo opotřebení způsobené nekompatibilitou zařízení Graco s konstrukcemi, 
příslušenstvím, vybavením nebo materiály, které nedodává společnost Graco nebo nesprávnou 
konstrukcí, výrobou, instalací, provozem nebo údržbou konstrukcí, příslušenství, vybavení nebo 
materiálů nedodaných společností Graco. 

Tato záruka je podmíněna předplaceným vrácením zařízení, o kterém se tvrdí, že je vadné, 
autorizovanému distributorovi společnosti Graco za účelem ověření reklamované vady. Pokud je 
reklamovaná závada ověřena, společnost Graco bezplatně opraví nebo vymění jakékoli vadné díly. 
Zařízení bude vráceno původnímu kupujícímu předplacenou dopravou. Pokud kontrola zařízení 
neodhalí žádnou vadu materiálu nebo zpracování, opravy budou provedeny za přiměřený poplatek, 
který může zahrnovat náklady na součásti, práci a dopravu. 

TATO ZÁRUKA JE VÝHRADNÍ A NAHRAZUJE JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO 
PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO ZÁRUKY VHODNOSTI PRO 
KONKRÉTNÍ ÚČEL. 

Výše uvedené je jediným závazkem společnosti Graco a jediným opravným prostředkem kupujícího v 
případě jakéhokoli porušení záruky. Kupující souhlasí s tím, že nebude k dispozici žádný jiný opravný 
prostředek (mimo jiné za náhodné nebo následné škody z ušlého zisku, za ušlý prodej, zranění osob 
nebo škody na majetku ani za jakékoli jiné náhodné nebo následné ztráty). Jakákoli žaloba za porušení 
záruky musí být podána do dvou (2) let od data prodeje. 

SPOLEČNOST GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU A ODMÍTÁ VEŠKERÉ 
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL V 
SOUVISLOSTI S PŘÍSLUŠENSTVÍM, VYBAVENÍM, MATERIÁLY NEBO SOUČÁSTMI, KTERÉ 
PRODÁVÁ, ALE NEVYRÁBÍ 
SPOLEČNOST GRACO. Tyto položky, které prodává, ale nevyrábí společnost Graco (jako například 
elektromotory, spínače, hadice atd.), podléhají případné záruce jejich výrobců. Společnost Graco 
poskytne kupujícímu přiměřenou pomoc při uplatnění jakéhokoli nároku za porušení těchto záruk. 

Společnost Graco v žádném případě nenese odpovědnost za nepřímé, náhodné, zvláštní nebo 
následné škody vyplývající z toho, že společnost Graco dodala zařízení podle tohoto dokumentu nebo z 
poskytnutí, provedení nebo použití jakýchkoli produktů nebo jiného zboží, které se zde prodává, ať už z 
důvodu porušení smlouvy, porušení záruky, nedbalosti společnosti Graco nebo jinak. 

PRO ZÁKAZNÍKY SPOLEČNOSTI GRACO CANADA 
Strany potvrzují, že požadují, aby tento dokument, stejně jako všechny dokumenty, oznámení a soudní 
procesy, které byly zahájeny, poskytnuty nebo zahájeny podle tohoto dokumentu nebo s ním přímo či 
nepřímo souvisí, byly vypracovány v angličtině. Les parties reconnaissent avoir convenu que la 
rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures 
judiciaires exécutés, donnés ou intentés, a la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec 
les procédures concernées. 



 

 

Informace společnosti Graco 
Nejnovější informace o produktech společnosti Graco najdete na stránkách www.graco.com. 

Informace o patentech najdete na adrese www.graco.com/patents. 

POKUD CHCETE POSLAT OBJEDNÁVKU, kontaktujte svého distributora Graco nebo 

zavolejte na číslo 1-800-690-2894, kde zjistíte nejbližšího distributora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Všechna textová a obrazová data uvedená v tomto dokumentu odrážejí nejnovější informace o produktu, 
které byly dostupné v době zveřejnění. 

Společnost Graco si vyhrazuje právo provádět změny kdykoli a bez upozornění. 

Originální návod Tato příručka je v češtině. MM 3A3265 
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