
FUSION® PC
Cel mai rapid de reconstruit pistol de 
purjare 



Vezi mai multe detalii
Pistol Graco Fusion PC 
Graco Retrofit
Cartuș 

Reconstruiește ca un profesionist

Maximizarea timpului de funcționare și menținerea unui model 
de pulverizare excelent sunt esențiale pentru antreprenori. Prin 
scăderea semnificativă a muncii fizice și timpului pierdut cu 
reparațiile necesare pentru a menține pistoalele funcționale, vă 
puteți concentra acum asupra restului afacerii dvs. Cu 
tehnologia ProConnect a pistolul Fusion PC,întreaga secțiune 
de fluid inclusiv garniturile laterale și toate o-ringurile 
asociateare au fost înlocuite cu un singur cartuș. Aceasta 
înseamnă că nu mai trebuie să stocați atât de multe piese de 
schimb, garnituri, o-ringuri etc. Cartușul permite o reconstrucție 
perfectă în câteva secunde, testat din fabrică.

Reconstruire ca din fabrică cu tehnologia ProConnect
Repararea unu pistol pe teren, la locul pulverizării poate fi o 
sarcină dificilă, mai ales pentru începători, datorită cantității de 
piese în mișcare necesare pentru pulverizarea corectă a 
materialelor bicomponente cu întărire rapidă. Posibilitatea de a 
efectua o reconstrucție ca din fabrică direct pe șantier, cu 
perioade de nefuncționare minime, va permite pulverizatorului 
să petreacă mai mult timp pulverizând, maximizând timpul de 
funcționare și realizând lucrările mai repede.

Informatii despre comanda

Fusion PC Guns, Round

25P588 

25P589 

PC42RD (01) cameră de mixare (0.042 dim orificiu)  

PC52RD (02) cameră de mixare (0.052 dim orificiu)

Fusion PC Gun Retrofit, Round

25P701 

25P702 

 PC42RD (01) cameră de mixare (0.042 dim orificiu)  

PC52RD (02) cameră de mixare (0.052 dim orificiu)

Piese de schimb pt reparație

19Y301 

19Y308 

Cartuș    Fusion ProConnect Replacement, 3 buc/pachet 

Cartuș Fusion ProConnect Replacement , 5 buc/pachet

Supape de reținere a fluidului A / B
• Încărcăturile

rămân în cartuș

Cartuș de înlocuire 
ProConnect
• Complet asamblat și testat

din fabrică
• Conține garnituri laterale și 

toate o-ringurile aferente într-
o singură piesă, cartuș

Port de curățare
• Mențineți

pulverizarea pe tot
parcursul zilei

Supapă de reținere 
purjare aer
• Împiedică pătrunderea peste

piston a pistonului cu aer

Carcasă fluidă cu tehnologie 
ProConnect
• Înlocuiți cartușul în

câteva secunde

Bază pistol din oțel 
inoxidabil
• Folosește aceași

conexiune la fluid de
lungă durată Fusion
AP / MP

Oprire de siguranță
• Poziționare manuală

pornire / oprire

Fusion AP 

• Performanță excelentă de
pulverizare într-un pistol ușor
de utilizat, ușor de curățat

Mâner ergonomic
• Pulverizați

confortabil pe tot 
parcursul zilei 

datorită mânerului 
ergonomic 
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