


Uma linha completa de bombas de
baixa e alta pressão

Conheça a bomba de design com 
fole de vedação hermética  Glutton, 
que é ideal para as aplicações de 
pulverização sem ar e assistidas por 
ar. As bombas com o exclusivo estilo 
de êmbolo bidirecional separado 
foram projetadas para lidar com 
mais materiais sensíveis ao calor 
e ao esforço. As relações de vazão 
incluem 4:1, 12:1 e 25:1.

Conheça os dosadores de dois e três 
componentes da Graco, que oferecem 
dosadores de diversos componentes 
eletrônicos precisos e confiáveis 
para uma ampla gama de materiais 
a base de solventes, a base de água 
e catalisados a ácido. Desde as 
aplicações básicas até as aplicações 
avançadas, os sistemas ProMix 2KE, 
2KS, 3KS, PD2K e M2K proporcionam 
flexibilidade e uma maior eficácia.

As bombas Graco alcançam os fluxos corretos às pressões 
adequadas para adaptar-se a todas as suas necessidades de 
pulverização. O design de deslocamento positivo da Graco 

permite que seu equipamento esteja trabalhando e funcione 
por mais tempo. Além disso, proporciona o rendimento que 
realmente se espera das bombas da Graco.

Para ter um sistema de fluido 
equilibrado, o controle da pressão 
é fundamental. Graco oferece uma 
ampla seleção de reguladores de 
pressão de fluido, válvulas de contra 
pressão e supressores de surto. Em 
conjunto, estes controles permitem 
que o sistema funcione de maneira 
mais produtiva ao proporcionar uma 
regulagem de pressão resistente e 
exata.

Reguladores de Pressão Bombas Glutton com êmbolo Dosadores



Soluções em conjuntos de pintura

Pulverizador Airless Assistido
Merkur

Pulverizador Airless Elétrico
E-Xtreme

Pulverizador Airspray
Triton

Pulverizador Pneumático
King

Com quatro tamanhos de motores de ar e 13 modelos diferentes disponíveis, 
os pacotes novos e melhorados de bomba de acabamento fino Merkur foram 
projetados para melhorar a produtividade, reduzir os custos, diminuir as 
emissões, e proporcionar acabamentos uniformes e de alta qualidade para 
todas as suas aplicações mais resistentes.

Foi comprovado que os pacotes de bomba Merkur têm um rendimento 
superior e maior duração que as outras bombas de sua classe.

O Pulverizador Airless Elétrico da Graco e-Xtreme é o primeiro pulverizador 
elétrico do mundo para revestimentos de proteção aprovados para locais 
perigosos. O e-Xtreme opera com uma fonte de energia elétrica mais 
confiável, conveniente e disponível, o que melhora as ineficiências do local 
de trabalho associadas aos compressores. Se o seu compressor de ar cair, 
você não precisa mais interromper a produção. Mais ainda, a tecnologia 
elétrica elimina a pulsação e o congelamento do motor, fazendo com que

seus trabalhos funcionem sem problemas - sempre!

Triton é um pacote de pulverização de diafragma acionado por ar que aplica um 
acabamento decorativo de alta qualidade às peças de madeira e metal. Constitui 
uma alternativa mais eficaz para os tanques à pressão tradicionais e as bombas de

diafragma padrão.

Os pulverizadores de ar pneumáticos King da Graco são as máquinas mais 
poderosas, para revestimentos protetores. O sistema fornece os valores de 
saída do aplicador, taxas de pressão e capacidades de bombeamento nunca

antes vistas.

As unidades King da Graco foram projetadas para suportar as condições 
ambientais mais severas e gerenciar facilmente os revestimentos protetores 
mais difíceis e aplicações de controle de corrosão. Com 10 indicadores 
diferentes disponíveis, você tem o pulverizador com as características

corretas de pressão e fluxo para sua aplicação.




