
EP™ Plniaca pištol
Nová generácia miešacej pištole pre polyuretánové materiály

Inovatívna pneumaticky ovládaná plniaca pištoľ 
zjednodušuje opravy miešacej hlavy

• Obsahuje opravnú sadu pre rýchlu a jednoduchú údržbu

• Ponúka manuálny aj automatický spôsob ovládania

• Pre otvorené liate aplikácie, ako aj vstrekovanie do uzavretých foriem

• Mechanické samočistenie eliminuje nákladné preplachovanie riedidlom

• Poskytuje prietoky materiálu od 0.45 do 22.7 kg/min.

O V E R E N Á  K V A L I T A .  Š P I Č K O V Á  T E C H N O L Ó G I A .



Graco EP Plniaca pištoľ
Hospodárnosť a výkon

EP
Plniaca pištoľ Graco EP™ je určite cestou k zmene pohľadu na miešacie 
hlavy. Dôvodom je jej spoľahlivá konštrukcia, nízka hmotnosť a 
viacúčelovosť s vlastnosťami a technológiou, ktoré dlhodobo redukujú 
náklady na jej prevádzku.

Nízka vstupná investícia

• Výkonnostne je navrhnutá ako hydraulická miešacia hlava 
bez zdroja pohonu, preto je možné znížiť vstupnú 
investíciu na minimum.

Jednoduchá oprava miešacej hlavy, ktorú zvládnete aj sami

• Nižšie výdavky na opravy

•  Vylepšená technológia umožňuje opravu priamo na pracovisku

•  Znižuje dobu nečinnosti zariadenia

•  Znižuje náklady na záložné miešacie hlavy

Flexibilita - schopná spracovať rôzne druhy materiálov

•  Spracúva tuhé i pružné polyuretánové materiály

•  Dokáže pracovať aj s plnenými materiálmi

Presné pomerové dávkovanie

•  Udržiava presný miešací pomer bez potreby 
cirkulácie materiálu vnútri hlavy pištole

Nízka hmotnosť, vysoký výkon

•  Citlivá spúšť zabezpečuje presné, opakujúce sa dávky materiálu

•  Hmotnosť pištole je 2.9 až 3.4 kg

•  Možnosť manuálneho alebo automatického ovládania

Kompatibilná so zmiešavačmi

•  Graco HFR meraný systém™

•  Reactor® IPH-25 a IPH-40

Jednoduchá oprava
miešacej hlavy
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Výkonná pneumatická 
konštruckia zlepšuje prácu

• Zamedzuje zalepeniu čistiacej ihly

Konštrukcia trysky a ihly 
zaručuje flexibilitu

• Jednoducho nastaviteľné tak, aby 
bola vytvorená presná zmes 
materiálu pre Vašu prácu

• Ponúka širokú škálu prietokov - do 
22.7 kg/min.

Čistiaci piestik zabraňuje 
zalepeniu trysky

• Mazaný čistiaci piestik znižuje 
riziko zalepenia materiálu

• Zvyšuje spoľahlivosť zariadenia

• Eliminuje nákladné preplachovanie 
riedidlom

Dvojpiestová technológia

• Znižuje náklady na systém prostredníctvom 
eliminácie hydraulického zdroja pohonu 
miešacej hlavy

Vložky injektora s dlhou životnosťou

•     Odolné vložky pre injektor z antikoróznej ocele       
pre zníženie potreby údržby

• Množstvo prietokov a pomerov - od 1:1 po viac 
než 5:1

•    Dostupných je 16 veľkostí pre rôzne materiály



Prietoky  . ............................................................. 0.45 kg/min.

  . ......................................................................  do 22.7 kg/min.

Max. pracovný tlak materiálu ................................  207 bar (20.7 MPa, 3000 psi)

Min. tlak vzduchu na vstupe  ................................ 5.5 bar (0.55 MPa, 80 psi)

Max. tlak vzduchu na vstupe  . ............................. 6.9 bar (0.69 MPa, 100 psi)

Max. teplota materiálu  . ........................................ 82°C

Veľkosť vstupu vzduchu  ...................................... 1/4 npt rýchlospojka

Zložka A - veľkosť vstupu  .................................... -5 JIC, 1/2 - 20 UNF

Zložka B - veľkosť vstupu  .................................... -6 JIC, 9/16 - 18 UNF

Rozmery

S rukoväťou  . .................................................... 274 x 79 x 297 mm 

Bez rukoväte  . . ................................................ 274 x 79 x 155 mm

Hmotnosť 

S rukoväťou  . .................................................... 3.4 kg

Bez rukoväte  . .................................................. 2.9 kg

Materiály konštrukcie  .......................................... Hliník, antikorózna oceľ, acetal,  
  . ......................................................................  chemicky odolné o-krúžky, uhlíková 
  . ......................................................................  oceľ, fluóroelastomérové o-krúžky

Zmáčané časti . .................................................... Hliník, antikorózna oceľ, acetal,  
  . ......................................................................  chemicky odolné o-krúžky

Manuál  . ............................................................... 313872

GRACO EP250 PLNIACA PIŠTOĽ

257999 Pištoľ s rukoväťou s čistiacim piestikom priemeru 6.35 mm
 a otvorom veľkosti 0.79 mm
24C932 Automatická pištoľ s čistiacim piestikom priemeru 6.35 mm
 a otvorom veľkosti 0.79 mm      
24D680 Telo pištole, 6.35 mm

GRACO EP375 PLNIACA PIŠTOĽ

24C933 Pištoľ s rukoväťou s čistiacim piestikom priemeru 9.53 mm
 a otvorom veľkosti 1.2 mm
24C934 Automatická pištoľ s čistiacim piestikom priemeru 9.53 mm

a otvorom veľkosti 1.2 mm
24D681 Telo pištole, 9.53 mm
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Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na 
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Centrála Martin:
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Technická špecifikácia
EP PLNIACA PIŠTOĽ
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