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   GRACO Xtreme King  68:1

systém pre airless striekanie so vzduchovým pohonom 
v mobilnom prevedení

Popis 

Striekacie zariadenie Xtreme King 68:1 je súèas•ou novej 
modelovej rady èerpadiel GRACO, ktorá je urèená pre 
airless striekanie farieb s vysokým obsahom sušiny, 
antikoróznych a antivibraèných hmôt, epoxidových, 
kauèukových a ïalších vysokoviskóznych materiálov aj v 
extrémne •ažkých podmienkach.
Zariadenie vïaka zjednodušenej a robustnejšej konštrukcii 
úspešne naväzuje na predošlý model King 63:1, prièom 
posúva hranice výkonu, odolnosti a životnosti do oblasti, v 
ktorej je schopné aplikova• aj najnároènejšie moderné 
náterové sytémy s ve¾mi vysokým obsahom sušiny a 
minimálnym riedením. Schopnos• dlhodobej a spo¾ahlivej 
prevádzky aj v nároèných exteriéroch, rovnako ako rýchla a 
jednoduchá obsluha, èistenie a údržba patria už k tradièným 

 prednostiam zariadení GRACO a umožòujú ich široké 
využitie pri povrchových úpravách rozmerných konštrukcií, 
mostov, nádrží, vagónov, lodí a podobne.

Zariadenie disponuje dostatoèným objemovým výkonom pre napájanie až troch striekacích pištolí , èerpadlo v 
prevedení severe duty ( antikorózna oce¾, povrchová úprava tvrdochrómom pre èinné èasti ) zaruèuje vysokú 
odolnos• voèi opotrebeniu. Úžitkovú hodnotu a mobilnos• zariadenia zvyšuje jeho umiestnenie na dvojkolesovom 
podvozku.

Technické parametre 

tlakový prevodový pomer èerpadla               68:1
maximálny pracovný tlak                                       469 barov
maximálny objemový výkon ( 60 zdvihov/min ) 11,0 l/min
napájací tlak vzduchu                                         7 barov
Hmotnos•                                                      117,4 kg
Maximálny priemer trysky pre :                               1 pišto¾           1,45 mm

                                                                 2 pištole          1,04 mm
                                                                 3 pištole          0,89 mm

Zloženie súpravy 

-  dvojkolesový vozík
-  èerpadlo KING 68:1 so zabudovaným vysokotlakým materiálovým filtrom a filtraèným sitom 250 micron,  
   vzduchový pohon
-  regulátor tlaku vzduchu s ventilom a manometrom
-  sacia hadica 1 1/2" 1,8 m so sacou rúrou
-  vysokotlaká materiálová hadica POLYFLEX 3/8" 510 barov, 15 m,   pripojovací závit 3/8" x 3/8" npt
-  striekacia pišto¾ airless MODEL 510 so samoèistiacou otoènou tryskou  GHD a držiakom trysky HD RAC

Odporúèané príslušenstvo a náhradné diely 

244-901   Opravná sada pre èerpadlo
207-730   Opravná sada pre vzduchový motor
237-260   Opravná sada pre pišto¾ MODEL 510, obsahuje difúzor, tesnenie sedla difúzora, ihlu s príslušenstvom
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