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Urządzenia EcoQuip Vapor Abrasive do obróbki strumieniowo-ściernej
Maksymalna moc obróbki strumieniowo - ściernej, minimalne zapylenie

- David J. Funk,
D&D Solutions

- Frank Wheatley,
Colonna’s Shipyard Inc.

- Anthony Russo,
Brock Services LLC

“EcoQuip EQ600 to jedyne znane nam urządzenie, które potraﬁło szybko i skutecznie usunąć
wykwity tynku na kamiennych budynkach Virginia Tech, nie niszcząc kamienia, zaprawy ani
betonu. Dzięki wszechstronności EQ600, które może piaskować pod bardzo wysokim ciśnieniem
i jednocześnie spłukiwać obﬁtym strumieniem wody, uzyskaliśmy niewiarygodne efekty.”

“Przed zakupem EcoQuip piaskowaliśmy w nocy, żeby uniknąć skarg na wysokie zapylenie.
Teraz możemy piaskować w dzień, co jest znacznie wygodniejsze, a jakość powietrza w czasie
piaskowania jest dużo lepsza.”

“Użyliśmy urządzenia EcoQuip do piaskowania wewnątrz budynku. Urządzenie bardzo dobrze
zbierało pył, a towarzysząca ilość wody była znacznie mniejsza niż w przypadku innych piaskarek,
których używaliśmy wcześniej.”

Rozszerzona trzyletnia gwarancja
Firma Graco udziela gwarancji na każde wyprodukowane urządzenie.
Urządzenie EcoQuip jest objęta rozszerzoną 3-letnią gwarancją - najdłuższą w całej branży piaskowania.
Więcej informacji o gwarancji można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.
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Obróbka strumieniowo-ściernej Vapor Abrasive™: Czystszy efekt i szybszy zysk
Wysoki koszt zakupu, czyszczenia i utylizacji dużych ilości materiałów ściernych potrzebnych do tego, by osiągnąć dobry
efekt w jak najlepszym czasie, nie jest już problemem.
Technologia piaskowania EcoQuip zapewnia równie wysoką moc procesu jak w przypadku piaskowania na sucho,
lecz zużywa znacznie mniejszą ilość materiałów ściernych i wymaga o wiele mniej czasu na czyszczenie.
Oszczędności w kosztach materiału, robocizny i utylizacji można łatwo zamienić na zysk.

Mniej pyłu niż w piaskowaniu na sucho,
mniej wody niż w tradycyjnym piaskowaniu wodnym
Technologia piaskowania EcoQuip znacznie się różni od piaskowania na sucho czy tradycyjnych metod
piaskowania z wodą. Urządzenie EcoQuip jest wyposażona w objętą wnioskiem patentowym
technologię GRX Flow Dynamics, która zapewnia optymalne proporcje powietrza, wody i ścierniwa.
W efekcie powstaje drobna mgiełka ścierna, która działa z taką mocą jak piaskowanie na sucho,
ogranicza natomiast pylenie nawet do 92 procent.
W odróżnieniu od piaskowania na mokro mgiełka wytworzona przez
EcoQuip szybko wyparowuje. Żadnych kałuż wody przy obróbce.
Żadnych toksycznych wycieków. A ponieważ EcoQuip zużywa
znacznie mniej materiałów ściernych niż przy piaskowaniu
na mokro, sprzątanie zajmuje mniej czasu.*
W efekcie uzyskujemy czystszy i lepiej monitorowany
proces, który spodoba się obecnym klientom,
a dla przyszłych będzie oczywistą zachętą.
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Jakość wykonania EcoQuip
Stworzona do trudnych warunków
Urządzenie EcoQuip ﬁrmy Graco w całości mieści się w bardzo solidnym stelażu wykonanym
ze stali nierdzewnej, który został zaprojektowany w sposób, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki
i służyć przez długie lata. Kiedy nadejdzie termin przeglądu, można łatwo znaleźć pomoc,
korzystając ze globalnej sieci dystrybucyjno serwisowej ﬁrmy Graco.

Graco jest czołowym producentem urządzeń do transferu płynów. Od 1926 roku ﬁrma Graco jest
zaufanym globalnym dostawcą urządzeń dla branż, które cenią sobie wysoką jakość i solidne
wykonanie, m.in. dla branży powłok ochronnych. Rozumiemy trudności, jakie napotykają współcześni
wykonawcy, i wytworzymy trwałe narzędzia pracy, aby umożliwić uzyskiwanie jak najlepszych efektów
pracy i osiąganie jak największych sukcesów.
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Bezpieczna konstrukcja
• Możliwość magazynowania urządzeń jedno na drugim

3-letnia gwarancja*

• 5-krotna ochrona stelaża

• Dodatkowo dluzsza pewność
• Pierwsza w branży

DataTrak ™
• Pomaga w optymalizacji parametrow pracy

* Szczegółowe informacje znajdują się w treści gwarancji

• Planuje odpowiednie terminy czynności konserwacyjnych

• Niewielka waga

Galwanizowany
zbiornik materiału
do obróbki ściernej

• Łatwe manewrowanie
w ograniczonej przestrzeni

• Długotrwała jakość
i wydajność działania

Opatentowany projekt urządzenia

• Zapewnia lepszą kontrolę jakości

Łatwy dostęp
w potrzebie
serwisowania
• Elementy
sterujące
umieszczone
w jednym miejscu
dla większej
wygody

Pojedynczy
przełącznik
wyboru
trybu pracy
• Jednorazowa
konfiguracja,
łatwa zmiana
trybów
• Złożony wniosek
patentowy

Stelaż przystosowany
do trudnych warunków
• Solidne podzespoły i stelaż ze stali nierdzewnej

Automatyczny zawór spustowy
• Automatyczny zawór objęty
wnioskiem patentowym

GRX Flow Dynamics

Spełnia normy branżowe

• Technologia objęta wnioskiem patentowym,
która zapewni optymalne proporcje materiałów

• NACE nr 1
• SSPC-SP 5

• Automatycznie wypuszcza nadmiar
powietrza, aby zapewnić optymalny
strumień materiału ściernego

• Szwedzka norma SA3
• Brytyjska norma BS 4232 Jakość 1
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EcoQuip ułatwia pracę
Porównaj sam
Lepsze od piaskowania na sucho
• Dużo mniejsze zużycie materiałów ściernych
• Nawet 92 procent mniej pyłu uwolnionego do powietrza
• Mniejsze koszty czyszczenia i utylizacji
• Szybka i wydajna alternatywa dla piaskowania na sucho
• Szeroki zakres ustawień ciśnienia
• Działa niemal na każdej powierzchni
• Nie niszczy podłoża*
• Działa ze wszystkimi materiałami ściernymi,
które są odpowiednie do zadania
• Pełna sprawność w deszczu i przy wysokiej wilgotności
powietrza

Lepsze od tradycyjnych metod
piaskowania z wodą
• Znacznie mniejsze zużycie materiałów ściernych
• Znacznie mniejsze zużycie wody
• Żadnych toksycznych wycieków**
• Żadnego usuwania szlamu
• Szeroki zakres ustawień ciśnienia
• Pełna sprawność niemal w każdych warunkach

Nadaje się niemal
do wszystkich zastosowań
• Usuwanie warstwy farby
• Usuwanie powłok wodoszczelnych
• Usuwanie rdzy i patyny
• Usuwanie powłok i wykończeń przemysłowych
• Czyszczenie metalu, kamienia i drewna ogólnego zastosowania
• Utylizacja ołowiu i azbestu
• Zabezpieczanie budynków
• Konserwacja pomników i dzieł sztuki
• Usuwanie oznakowania drogowego
• Usuwanie nalotów i czyszczenie budynków
• Usuwanie grafﬁti

*Podczas piaskowania zalecanym materiałem ściernym pod odpowiednim
ciśnieniem.
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**Pod warunkiem, że piaskowanie nie jest prowadzone przy użyciu niebezpiecznych
materiałów. W przypadku użycia niebezpiecznych materiałów może być potrzebne
więcej indywidualnych środków ochrony i czyszczenie.

Zalety urządzenia EcoQuip
• Oszczędność dzięki znacznie mniejszemu zużyciu materiałów ściernych
• Możliwość ustawienia ciśnienia piaskowania od 2,1 do 8,3 bara (od 30 do 120 psi)
• Duża globalna sieć dystrybucyjno-serwisowa
• Czyści, nie niszcząc zaprawy ani dolnych powłok powierzchni
• Proﬁlowanie powierzchni dla najlepszej przyczepności powłoki
• Działa na twardych i delikatnych powierzchniach
• Mniejszy wpływ na otaczające środowisko**
• Mniejsze wymagania w zakresie zabezpieczeń przed
rozprzestrzenianiem się substancji**
• Mniej restrykcyjne wymagania dot. indywidualnych
środków ochrony**
• Łatwe, jednoetapowe czyszczenie
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Technologia EcoQuip wiedzie prym
Urządzenia Vapor Abrasive do usuwania powłok i przygotowania powierzchni

DataTrak
DataTrak to unikatowa technologia firmy Graco, która została stworzona po to,
by pomóc w poprawie jakości i skróceniu przestojów. Prosty i intuicyjny ekran
ułatwia ustawienie optymalnej wartości strumienia, aby zapewnić największą
wydajność piaskowania. Dodatkowo rejestruje i sumuje cykle pracy pomp,
pomagając w zaplanowaniu regularnych konserwacji i najlepszych wyników
pracy piaszczarki EcoQuip.
Funkcja DataTrak jest zasilana baterią i bezpieczna w użyciu. Jest dostępna
w standardzie urządzenia EcoQuip, ale korzystanie z niej jest opcjonalne.

EQ100m
Kompaktowe, całkowicie przenośne urządzenie na poziomie podstawowym
Dzięki wbudowanemu wózkowi ręcznemu, prowadnicom ślizgowym i wygodnemu hakowi
do wieszania opatentowany projekt EQ100m zapewnia pełną mobilność.
Pasuje do skrzyni większości samochodów typu pick-up. Urządzenie EQ100m może
obsłużyć każdy materiał ścierny cięższy od wody, a we współpracy ze sprężarką powietrza
działającą w zakresie 4,7-10,6 m3/min w ciśnieniu 6,8 bara (100 psi) EQ100m może
piaskować z ciśnieniem 2-8,3 bara (30-120 psi).
To doskonały pracownik, który poradzi sobie z każdym zadaniem - od czyszczenia po
przygotowanie powierzchni.

Model/Nr katalogowy

EQ100m

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.)

86 x 64 x 118 cm

Masa

163,3 kg suche / 249,5 kg mokre

Zużycie powietrza

4,7-10,6 m3/min

Pojemność zbiornika na materiał ścierny

113,4 kg

Ciśnienie strumienia

2-8,3 bara (0,21-0,83 MPa / 30-120 psi)

Pojemność zbiornika wody

38 l

Wąż do piaskowania

25 mm x 15 m, 2-warstwy

Rozmiar dyszy (w zestawie)

#7

Dostępne akcesoria

Przedłużki węży, nasadki przedłużek i dysze

Gwarancja*

Na całe urządzenie przez 3 lata od daty pierwszego zakupu, nie dotyczy części eksploatacyjnych

Najlepsza jakość prac wymaga użycia wydajnych materiałów ściernych oraz drobnej lub średnio drobnej siatki.
*Patrz szczegółowe informacje na temat gwarancji. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Standardowa gwarancja producenta dotyczy węży i dyszy do piaskowania.
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EQ300s
Urządzenie przenośne do prac intensywnych
i średnio intensywnych
EQ300s to autonomiczne urządzenie przeznaczone do większości
typowych prac wymagających piaskowania. Działa ze standardową
sprężarką 5,2 m3-10,6 m3 i pasuje do typowej skrzyni ładunkowej
samochodu dostawczego (1,8 m). Urządzenie EQ300s spełnia
surowe normy wytrzymałości oraz zapewnia wygodę użytkowania
i bezpieczeństwo. Wymiary pozwalają na przechowywanie urządzeń
jedno na drugim.

EQ600s
Przenośne, do intensywnej pracy
EQ600s zostało zaprojektowane z myślą o najcięższych warunkach
eksploatacyjnych. Jest to autonomiczne urządzenie przeznaczone
do intensywnej pracy przy wykonywaniu największych i najbardziej
wymagających zleceń. Wymaga sprężarki powietrza o pojemności
10,6 m3-17 m3 i jest wyposażone w te same wygodne funkcje, co jego
mniejsza wersja czyli EQ300s. Pasuje do typowej skrzyni ładunkowej
samochodu dostawczego (1,8 m) i można je przechowywać jedno na
drugim, oszczędzając miejsce w magazynie.

Model/Nr katalogowy

EQ300s

EQ600s

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.)

1,42 x 1,15 x 1,41 m

1,42 x 1,15 x 1,41 m

Masa

476,3 kg suche / 1247 kg mokre

499 kg suche / 1270 kg mokre
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Zużycie powietrza

5,2-10,6 m /min

10,6-17 m3/min

Pojemność zbiornika na materiał ścierny

226,8 kg

226,8 kg

Ciśnienie strumienia

2-8,3 bara (0,21-0,83 MPa / 30-120 psi)

2-8,3 bara (0,21-0,83 MPa / 30-120 psi)

Pojemność zbiornika wody

473 l

473 l

Wąż do piaskowania

25 mm x 15 m, 2 warstwy

32 mm x 15 m, 2 warstwy

Rozmiar dyszy (w zestawie)

#7

#8 Wydajność

Dostępne akcesoria

Przedłużki węży, nasadki przedłużek i dysze

Przedłużki węży, nasadki przedłużek i dysze

Gwarancja*

Na całe urządzenie przez 3 lata od daty pierwszego zakupu, nie dotyczy części eksploatacyjnych

Najlepsza jakość prac wymaga użycia wydajnych materiałów ściernych oraz drobnej lub średnio drobnej siatki.
*Patrz szczegółowe informacje na temat gwarancji. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Standardowa gwarancja producenta dotyczy węży i dyszy do piaskowania.
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Informacje wymagane do zamówienia EcoQuip
Urządzenie do piaskowania Vapor Abrasive z akcesoriami
ECOQUIP NA PŁOZACH
Model

Seria

EQ

1

Wyposażenie (typ węża i dyszy)

Konﬁguracja

O

M

0

1=100

0=bez wyposażenia (bez węża i dyszy)

M=urządzenie mobilne (tylko seria 100)

3=300

E=pełne wyposażenie z wężem do piaskowania 15 m i dyszą włącznik elektryczny

S=urządzenie na płozach

6=600

P=pełne wyposażenie: wąż do piaskowania 15 m i dysza włącznik pneumatyczny

C=bez stelaża i zbiornika wody (opcja niedostępna w serii 100)

Urządzenia mobilne/na płozach
Model

Seria

Opis

EQ100M

Seria 100

Urządzenie mobilne, bez wyposażenia

EQ10EM

Seria 100

Urządzenie mobilne, z pełnym wyposażeniem, włącznik elektryczny

EQ10PM

Seria 100

Urządzenie mobilne, z pełnym wyposażeniem, włącznik pneumatyczny

EQ300S

Seria 300

Bez wyposażenia

EQ300C

Seria 300

Bez płozów/stelaża i zbiornika wody, bez wyposażenia

EQ30ES

Seria 300

Pełne wyposażenie, włącznik elektryczny

EQ30EC

Seria 300

Bez płozów/stelaża i zbiornika wody, pełne wyposażenie, włącznik elektryczny

EQ30PS

Seria 300

Pełne wyposażenie, włącznik elektryczny

EQ30PC

Seria 300

Bez płozów/stelaża i zbiornika wody, pełne wyposażenie, włącznik pneumatyczny

EQ600S

Seria 600

Bez wyposażenia

EQ600C

Seria 600

Bez płozów/stelaża i zbiornika wody, bez wyposażenia

EQ60ES

Seria 600

Pełne wyposażenie, włącznik elektryczny

EQ60EC

Seria 600

Bez płozów/stelaża i zbiornika wody, pełne wyposażenie, włącznik elektryczny

EQ60PS

Seria 600

Pełne wyposażenie, włącznik elektryczny

EQ60PC

Seria 600

Bez płozów/stelaża i zbiornika wody, pełne wyposażenie, włącznik pneumatyczny

333397

Pompa ręczna

334142

EQ100M ręczne

334143

EQ300S-EQ600S ręczne

Zestawy 100/300 z pełnym wyposażeniem zawierają wąż o średnicy wewnętrznej 25 mm (15 metrów długości) i standardową dyszę #7.
Zestawy 600 z pełnym wyposażeniem zawierają wąż o średnicy wewnętrznej 32 mm, 2-warstwowy i wysoko wydajną dyszę #8.
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Węże
Model

Opis

EQ5237

Wąż do piaskowania

Przedłużka

15 m

Pneumatyczny

śred. wewn. 25 mm

EQ5235

Wąż do piaskowania

Przedłużka

15 m

Elektryczny

śred. wewn. 25 mm

EQ5077

Wąż do piaskowania

Przedłużka

30 m

Pneumatyczny

śred. wewn. 25 mm

EQ5084

Wąż do piaskowania

Przedłużka

30 m

Elektryczny

śred. wewn. 25 mm

EQ5082

Wąż do piaskowania

Przedłużka

15 m

Elektryczny

śred. wewn. 25 mm

EQ5073

Wąż do piaskowania

Przedłużka

15 m

Pneumatyczny

śred. wewn. 25 mm

EQ5236

Wąż do piaskowania

Replacement

15 m

Pneumatyczny

śred. wewn. 25 mm

EQ5234

Wąż do piaskowania

Replacement

15 m

Elektryczny

śred. wewn. 25 mm

EQ5071

Wąż do piaskowania

Replacement

15 m

Pneumatyczny

śred. wewn. 25 mm

EQ5080

Wąż do piaskowania

Replacement

15 m

Elektryczny

śred. wewn. 25 mm

EQ1284

Kabel zabezpieczający, wąż z końcówką biczową

EQ1365

Zacisk zabezpieczający do złącza

17C124

Uszczelka do złącza węża, pasuje na końcówkę węża (EQ600)

17C125

Uszczelka, krzywka/rowek, przewód do materiałów ściernych - średn. wewn. 32 mm

17C453

Uszczelka, krzywka/rowek, przewód do materiałów ściernych - średn. wewn. 37,5 mm

Dysze
Model

Opis

EQ1710

Standard #7

EQ100, EQ300

EQ1711

Standard #8

EQ600

EQ7073

Duża wydajność #7

EQ100, EQ300

EQ7074

Duża wydajność #8

EQ600

EQ1308

Zapasowy włącznik pistoletu, włącznik pneumatyczny, G2

EQ5194

Zapasowy uchwyt, włącznik elektryczny

EQ5165

Przedłużka dyszy o średn. wewn. 25 mm, 46 cm

tylko do urządzeń EQ100 i EQ300

EQ5166

Przedłużka dyszy o średn. wewn. 25 mm, 61 cm

tylko do urządzeń EQ100 i EQ300

Szafki na pompy
Model

Opis

17B186

Zestaw do naprawy pompy

Pompa Graco

™

24A592

Moduł DataTrak module z kontaktronem

17C126

Zestaw do modernizacji pompy, starsze modele pomp Graco

EQ300, EQ600

17C127

Zestaw do naprawy zaworu membranowego

EQ100, EQ300

17C128

Zestaw do naprawy zaworu membranowego

EQ600

17C129

Zestaw do naprawy zewnętrznie sterowanego regulatora powietrza (EQ100-EQ300)

EQ100

17C131

Zestaw do naprawy zewnętrznie sterowanego regulatora powietrza

EQ600

17C132

Regulator powietrza, pompa, zbiornik

17C133

Regulator powietrza, założony na pompie zbiornika, ciśnienie wlotu powietrza, ciśnienie wylotu powietrza

206994

Płyn uszczelniający gardziel, pompa (0,25 l)
11

O FIRMIE GRACO

Firma Graco, założona w 1926 roku, należy do czołowych producentów elementów i systemów
transferu płynów na świecie. Produkty Graco służą do tłoczenia, mierzenia, kontrolowania, dozowania
oraz użytkowania różnego rodzaju płynów i materiałów lepkich używanych do smarowania pojazdów
w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych.
Firma osiągnęła sukces dzięki nieustannemu dążeniu do doskonałości technicznej, produkcji na
poziomie światowym i doskonałej obsłudze klientów. Współpracując ściśle z wykwalifikowanymi
dystrybutorami, firma Graco oferuje systemy, produkty i technologie, które ustanawiają standardy
jakościowe w wielu branżach zajmujących się transferem płynów. Firma Graco dostarcza sprzęt
do natrysku wykończeniowego, nakładania powłok ochronnych oraz cyrkulacji farby, smarowania
i dozowania środków klejących i uszczelniających, jak również wydajne wyposażenie dla przemysłu
budowlanego. Ciągłe inwestycje firmy Graco owocują innowacyjnymi rozwiązaniami dla różnorodnych
rynków na całym świecie.

ADRESY FIRMY GRACO

ADRES POCZTOWY
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERYKA PŁN. I PŁD.

AZJA I PACYFIK
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel.: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indie 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

CHINY

JAPONIA

Graco Hong Kong Ltd.
Przedstawicielstwo w Szanghaju
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Chińska Republika Ludowa
Tel.: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

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

AUSTRALIA

MINNESOTA
Centrala światowa
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA
BELGIA
Centrala europejska
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgia
Tel.: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

INDIE

KOREA
Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel.: 82 31 476 9400
Faks: 82 31 476 9801

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku.
Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.
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