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EcoQuip Buhar Aşındırmalı Kumlama Ekipmanı

En Yüksek Kumlama Gücü, en az Toz

Üç Yıla Varan Garanti

Graco ürettiği ekipmanın her parçasına garanti verir.

EcoQuip, kumlama endüstrisinde en uzun süre olan üç yıl ilave garanti sunuyor.

Garanti ayrıntıları için ürün kılavuzlarını inceleyin.

“ EcoQuip EQ600, Virgina Tech’de taşa, harca ve betona zarar vermeden hızlı ve etkili bir şekilde 

taş binaların tozlarını temizleyebilmek için kullanılabilecek tek çözümdü. EQ600’ün çok düşük 

basınçlarla kumlama ve çok yüksek oranlarda durulama yapan çok yönlülüğü, bize inanılmaz 

sonuçlar sağladı.”

“ EcoQuip’e sahip olmadan önce, tozla ilgili gelebilecek şikayetlerden kaçınmak için kumlamayı 

geceleri yapıyorduk. Şimdi daha rahat bir şekilde gün içinde kumlama yapabiliyoruz ayrıca 

kumlama sırasında ortamın havası çok daha iyi.”

“ EcoQuip buharlı kumlama ünitesini bina içini kumlamak için kullandık. Toza çok iyi nüfuz etti ve 

geçmişte kullandığımız su bazlı kumlama makinelerinde kullandığımızdan daha az su tükettik.”

- David J. Funk, 

D&D Solutions

- Frank Wheatley, 

Colonna’s Shipyard Inc.

- Anthony Russo, 

Brock Services LLC 
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Buhar Aşındırmalı Kumlama: etkili sonuçlar için daha temiz, daha kolay bir yol

Artık kısa zamanda kaliteli sonuçlar elde etmek için yüksek maliyetli ve yoğun miktarda kumlama gridini satın almaya 

ve atığını temizlemeye gerek yok.

EcoQuip’in Buharlı Aşındırma teknolojisi, çok daha az grid kullanarak, kuru kumlamayla aynı performansı sunarken, 

işlem sonrası temizlik süresi de çok daha kısa oluyor. Bu da materyal, iş gücü ve atık malzeme masraflarından 

tasarruf ederek kazanca geçmenizi sağlıyor.

Kuru kumlamadan çok daha az toz, geleneksel su bazlı kumlamadan çok daha az su

EcoQuip Buharlı Aşındırma teknolojisi kuru, bulamaç ve geleneksel su bazlı kumlama yöntemlerinden 

son derece farklıdır. EcoQuip hava, su ve ortam oranları iyileştirilmiş kendi patent başvurusu yapılmış 

GRX Akış Dinamiği Teknolojisi’ni kullanmaktadır. Sonuçta, kuru yöntem kadar güçlü bir kumlama 

sunarken, ortaya çıkan toz miktarını yüzde 92’ye kadar azaltır.

Geleneksel ıslak kumladan farklı olarak, EcoQuip tarafından püskürtülen çok yüksek basınçlı 

buğu çok çabuk buharlaşır. Arkanızda su birikintileri kalmaz. Kaygı veren toksik atıklar olmaz. 

Ayrıca EcoQuip ıslak kumlamaya göre son derece daha az grid 

kullandığı için, işlem sonrası ortam temizliği minimal düzeydedir.*

Sonuç mevcut müşterilerin takdir edeceği, 

gelecek müşterilerin tercih edeceği 

daha temiz daha kapsamlı işlem.

BirBireyseysel el sonsonuçluç ar farklılık 

göstös ereerebilbilir.ir TeTehlihlikeli 

   malzelzeme me veyveya oa ortatam m

     kummlamlamasıası sösöz kz konuonusu su

        ise, ççevrevre ke koruoruma ma 

           önlemii veveya ya işliş em m

              sonrası oortartam 

               temizliği 

                 gerekebilir.

ÇeÇÇÇ lik yüzeeeyy y y üzerinddeki testlerde EcoQuip’in 

klasik kkuru kumlamaya kıyasla 

ortamddaki toz oranını yüzde 92 

azalttığı görülmektedir.
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EcoQuip’in Üretim Kalitesi

Bozguna Uğratmak için Tasarlandı

EcoQuip, Graco tarafından en zor koşullara dayanması ve yıllarca mükemmel hizmet sağlaması 

için tamamen ağır işlere uygun darbeye dayanıklı gövdesiyle, paslanmaz çelikten üretildi. 

Servise ihtiyaç duyulduğunda, Graco’nun dünya çapındaki dağıtım ve servis ağından yardım 

almak çok kolay.

Graco, akışkan kontrolü ekipmanında lider bir üreticidir. Graco, 1926’dan beri koruyucu boya 

endüstrisi de dahil, yüksek kalitede, iyi tasarlanmış makineye önem veren tüm endüstriler için 

dünya çapında güvenilir bir tedarikçidir. Günümüzde müteahhitlerin karşılaştıkları sorunları 

anlıyoruz ve en yüksek kalitede sonuç almanız ve en iyi başarıyı elde edebilmeniz için dayanıklı 

araçlar üretiyoruz.
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Güvenlik odaklı tasarım
• Bağımsız üniteler depolama için güvenle istiflenir

• 5x güvenli gövde

DataTrak™ 
• En iyi düzeyde kumlama yapmaya yardımcı olur

• Uygun bakım aralıklarını planlar

• Daha iyi kalite kontrolü sağlar

Kolay erişim 
• Kontrol 

butonları uygun 
şekilde birlikte 

konumlandırılmış

Patentli sistem tasarımı
•  Hafif

•  Dar alanlarda kolayca manevra yapabilir

3 yıl garanti*
•  Ekstra-uzun dayanıklılık desteği

•  Endüstride bir ilk

* Tüm detaylar için lütfen garanti belgesine bakın

Galvanizli 
kumlama haznesi
•  Uzun ömürlü kalite 

ve performans

Otomatik tahliye valfi  
• Patenti beklenen otomatik valf

• En uygun grid akışı için 
fazla havayı otomatik 

olarak tahliye eder

Ağır koşullara uygun gövde
•  Dayanıklı paslanmaz çelik gövde 

ve parçalar

GRX Akış Dinamiği
•  Patenti beklenen en uygun kumlama 

karışım teknolojisi

Tek Noktadan 
Komuta

• Çalışma modunu tek 
hamleyle kolayca 

değiştirin

• Patenti bekleniyor

Endüstri standartlarını karşılar
•  NACE No. 1

•  SSPC-SP 5

• İsveç standardı SA3

• İngiliz standardı BS 4232 1. Kalite
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*Uygun basınçta önerilen gridle kumlandığında

** Tehlikesiz gridle veya tehlikesiz hedef yüzeyde kumlama yapıldığı varsayılır. 

Tehlikeli materyaller içeriyorsa, daha fazla PPE gerekebilir ve çevreleme veya 

iş sonrası temizleme gerektirebilir.

Kuru kumlamadan çok daha iyi

•  Çok daha az grid tüketir

•  Ortamadaki tozu yüzde 92’ye kadar azaltır

•  Temizlik ve sarf malzeme masraflarından tasarruf sağlar

•  Kuru kumlamaya hızlı ve güçlü bir alternatif

•  Çok geniş aralıklara ayarlanabilir kumlama basınçları

•  Neredeyse her yüzeyde çalışır

•  Alt katmanlara zarar vermez*

•  Her iş için gerekli tüm kumlama gridleriyle çalışabilir

•  Yağmur altında ve yüksek nemli ortamda dahi etkili

Çamurlu ve geleneksel 
su bazlı kumlamadan çok daha iyi

•  Çok daha az grid kullanır

•  Çok daha az su kullanır

•  Toksik içeren atık su çıkışı olmaz**

•  Temizlenecek fazla çamur artığı olmaz

•  Çok geniş aralıklara ayarlanabilir kumlama basınçları

•  Neredeyse tüm uygulama ortamlarında etkili

Neredeyse tüm uygulama 
türlerinde kullanılır

•  Boya katmanını çıkarma

•  Gemi boyası çıkarma

•  Pas ve korozyon giderme

•  Endüstriyel boya ve astar sökme

•  Genel metal, taş ve ahşap temizleme

•  Kurşun ve asbest azaltma

•  Bina ve site bakımı

•  Anıt ve eser restorasyonu

•  Yol çizgisi silme

•  Mimari zemin sıyırma ve temizleme

•  Duvar yazısı temizleme

EcoQuip İşinizi Kolaylaştırır

Kendiniz Kıyaslayın
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EcoQuip Avantajları

•  Daha az grid tüketimi ile malzemeden tasarruf

•  2,1 den 8,3 bara varan (30 ila 120 psi) kumlama basıncı seçeneği

•  Dünya çapında dağıtım ve geniş servis ağı

•  Harca veya alt yüzeylere zarar vermeden temizler

•  En iyi boya yapışkanlığı için yüzeyleri belirler

•  Hem sert hem de hassas yüzeylerde etkilidir

•  Çevreye etkisi çok daha azdır**

•  Azalan atık ölçüm ihtiyaçları**

•  Daha az kısıtlanan PPE gereksinimleri**

•  Kolay, tek seferde temizleme imkanı
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EcoQuip Lider Teknolojisi

Boya Çıkarma ve Yüzey Hazırlığı için Buhar Aşındırmalı Kumlama Sistemleri

Model/Parça No. EQ100m

Ürün Boyutları (G x Y x B) 86 x 64 x 118 cm (34 x 25 x 46,5 inç)

Ağırlık 163,3 kg kuru / 249,5 kg ıslak

Hava Tüketimi 4,7 – 10,6 m3/dk (165-375 cfm)

Kumlama Kazanı Kapasitesi 113,4 kg

Kumlama Basıncı 2-8,3 bar (0,21-0,83 MPa / 30-120 psi)

Su Tankı Kapasitesi 38 Litre (10 galon)

Kumlama Hortumu 25 mm (1 inç İÇ) x 15 m (50 ft) 2 katlı

Nozul Ölçüsü (dahil) #7

Mevcut Aksesuarlar Hortum uzantıları, uzatma çubukları ve nozullar

Garanti* Tüm makine için ilk satın alınan tarihten itibaren üç yıl, aşınabilir parçalar için daha az.

En iyi performans için, orta – ince mikron seviyelerinde grid kullanın.

*Ayrıntılar için lütfen garantinin tamamına bakın. Spesifikasyonlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Standart üreticinin garantisi kumlama hortumları ve nozulları için uygulanır.

DataTrak

DataTrak, kaliteyi artırmak ve bekleme süresini azaltmaya yardım etmek 

için tasarlanmış özel bir teknolojidir. Basit, kullanıcı dostu ekran, grid 

akışını, en etkili kumlama için en iyi seviyelerde ayarlamanıza yardımcı 

olur. Ayrıca yığınlar halindeki pompa devirlerini tek seferde takip eder ve 

bir genel toplam tutar. Böylece sizde EcoQuip’inizden her zaman en iyi 

performansı elde etmek için düzenli aralıklarla bakımını planlayabilirsiniz.

DataTrak akülüdür ve kullanımı güvenlidir. Kullanımı opsiyonel olmasına 

rağmen EcoQuip’inizle birlikte standart olarak sunulur.

EQ100m 
Kompak, tamamen portatif, başlangıç seviyesinde kumlama sistemi

Sabit el tutacağı, sürgülü ray ve pratik kaldırma halkası ile patentli EQ100m tasarımı, 

kolay taşınabilmesine olanak verir.

Bir çok standart kamyonet kasasına sığar. EQ100m, sudan daha ağır herhangi bir 

aşındırıcı malzemeyle uyumludur ve 4,7-10,6 m3/dk (165-375 cfm) @ 6,8 barlık 

(100 psi) bir hava kompresörüyle etkileşim halinde, 2 bardan 8,3 bar’a (30-120 psi) 

kadar basınçlı kumlama yapabilir.

Temizlikten yüzey hazırlığına kadar her tür projenin üstesinden gelme yeteneğine 

sahip dayanıklı bir işçidir.
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Model/Parça No. EQ300s EQ600s

Ürün Boyutları (G x Y x B) 1,42 x 1,15 x 1,41 m (55,75 x 45,5 x 55,5 inç) 1,42 x 1,15 x 1,41 m (55,75 x 45,5 x 55,5 inç)

Ağırlık 476,3 kg kuru/1247 kg ıslak 499 kg kuru/1270 kg ıslak

Hava Tüketimi 5,2 – 10,6 m3/dk (165-375 cfm) 10,6 – 17 m3/dk (375-600 cfm)

Kumlama Kazanı Kapasitesi 226,8 kg (500 lb) 226,8 kg

Kumlama Basıncı 2-8,3 bar (0,21-0,83 MPa / 30-120 psi) 2-8,3 bar (0,21-0,83 MPa/30-120 psi) 

Su Tankı Kapasitesi 473 litre (125 gal) 473 litre (125 gal)

Kumlama Hortumu 25 mm (1 inç İÇ) x 15 m (50 ft) 2 katlı 32 mm (1,25 inç İÇ) x 15 m (50 ft) 2 katlı

Nozul Boyutu (dahili) #7 #8 Performans

Mevcut Aksesuarlar Hortum uzantıları, uzatma çubukları ve nozullar Hortum uzantıları, uzatma çubukları ve nozullar

Garanti* Tüm makine için ilk satın alınan tarihten itibaren üç yıl, aşınabilir parçalar için daha az

En iyi performans için, orta – ince mikron seviyelerinde grid kullanın.

*Tüm detaylar için lütfen garanti belgesine bakın. Spesifikasyonlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Standart üreticinin garantisi kumlama hortumları ve nozulları için uygulanır.

EQ300s 
Taşınabilir, orta-yüksek performansta kumlama sistemi

EQ300s, en tipik kumlama projelerinin üstesinden gelmek 

için tasarlanmış bağımsız bir ünitedir. Standart kompresör ile 

5,2 m3-10,6 m3 (165-375 cfm) çalışır ve standart pikap kasasına 

rahatça sığar. EQ300s, kullanıcı dostu rahatlık ve güvenlik 

özellikleriyle zorlu standartlar için tasarlandı. Ayrıca güvenli bir 

şekilde depoya yerleştirilebilmesi için boyutlandırıldı.

EQ600s 
Taşınabilir, yüksek performanslı kumlama sistemi

En zorlu çalışma koşullarına dayanıklılık için üretilen EQ600s en büyük, en 

zorlu projelerinizin üstesinden gelecek yüksek performans sunan bağımsız bir 

ünitedir. 10,6 m3-17 m3 (375-600 cfm) hava kompresörü gerektirir ve daha 

küçük versiyonu olan EQ300s ile aynı kullanıcı dostu özelliklerine sahiptir. 

Uygulama sahasına kolay taşımak için küçük bir pikap kasasına sığabilir ve 

ayrıca deponuzda çok az yer kaplayacak şekilde kolaylıkla istiflenebilir.
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EcoQuip Sipariş Bilgileri

Buhar Aşındırıcılı Kumlama Sistemleri ve Aksesuarları

ECOQUIP KIZAKLI SISTEMLER

Model Seri Paket (kumlama hortumu ve nozul tipi) Konfi gürasyon

EQ 1 0 O M

1=100 0=Yalın Paket (kumlama hortumu ve nozul yok) M=Mobil Ünite (sadece 100 seri)

3=300 E=Tüm Paket 15 m (50 ft) kumlama hortumu, nozul - 

Elektrik Deadman güvenlik mandalı ile

S=Kızaklı sistem

6=600 P=Tüm Paket 15 m (50 ft) kumlama hortumu, nozül - 

Pnömatik Deadman güvenlik mandalı ile

C=Darbeye dayanıklı gövde veya su tankı yok 

(100 serisi için mevcut değil)

100/300 komple sistem paketlerinde 1 inç iç çap, 2 katlı hortum (15 metre uzunluk) ve #7 standart nozul bulunur.

600 komple sistem paketlerinde 1,25 inç iç çap, 2 katlı hortum ve #8 yüksek performanslı nozul bulunur.

Mobil/Kızaklı Sistemler

Model Seri Açıklama

EQ100M 100 Serisi Mobil ünite, yalın paket

EQ10EM 100 Serisi Mobil ünite, tüm paket, elektrik deadman güvenlik mandalı

EQ10PM 100 Serisi Mobil ünite, tüm paket, pnömatik deadman güvenlik mandalı

EQ300S 300 Serisi Yalın paket

EQ300C 300 Serisi Kızak/darbeye dayanıklı gövde veya su tankı yok, yalın paket

EQ30ES 300 Serisi Tüm paket, elektrik deadman güvenlik mandalı

EQ30EC 300 Serisi Kızak/darbeye dayanıklı gövde veya su tankı yok, tüm paket, elektrik deadman güvenlik mandalı

EQ30PS 300 Serisi Tüm paket, pnömatik deadman güvenlik mandalı

EQ30PC 300 Serisi Kızak/darbeye dayanıklı gövde veya su tankı yok, tüm paket, pnömatik deadman güvenlik mandalı

EQ600S 600 Serisi Yalın paket 

EQ600C 600 Serisi Kızak/darbeye dayanıklı gövde veya su tankı yok, yalın paket

EQ60ES 600 Serisi Tüm paket, elektrik deadman güvenlik mandalı

EQ60EC 600 Serisi Kızak/darbeye dayanıklı gövde veya su tankı yok, tüm paket, elektrik deadman güvenlik mandalı

EQ60PS 600 Serisi Tüm paket, pnömatik deadman güvenlik mandalı

EQ60PC 600 Serisi Kızak/darbeye dayanıklı gövde veya su tankı yok, tüm paket, pnömatik deadman güvenlik mandalı

333397                 Pompa Teknik Klavuzu

334142                 EC100M Teknik Klavuzu

334143                 EQ300S - EQ600S Teknik Klavuzu
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Hortumlar

Memeler

Pompa Kabinleri

Model İçerik

EQ5237 Kumlama Hortumu Uzatma 15 m (50 ft) Pnömatik 1,0 inç iç çap

EQ5235 Kumlama Hortumu Uzatma 15 m (50 ft) Elektrikli 1,0 inç iç çap

EQ5077 Kumlama Hortumu Uzatma 30 m (100 ft) Pnömatik 1,25 inç iç çap

EQ5084 Kumlama Hortumu Uzatma 30 m (100 ft) Elektrikli 1,25 inç iç çap

EQ5082 Kumlama Hortumu Uzatma 15 m (50 ft) Elektrikli 1,25 inç iç çap

EQ5073 Kumlama Hortumu Uzatma 15 m (50 ft) Pnömatik 1,25 inç iç çap

EQ5236 Kumlama Hortumu Değiştirme 15 m (50 ft) Pnömatik 1,0 inç iç çap

EQ5234 Kumlama Hortumu Değiştirme 15 m (50 ft) Elektrikli 1,0 inç iç çap

EQ5071 Kumlama Hortumu Değiştirme 15 m (50 ft) Pnömatik 1,25 inç iç çap

EQ5080 Kumlama Hortumu Değiştirme 15 m (50 ft) Elektrikli 1,25 inç iç çap

EQ1284 Emniyet kablosu, kamçı hortum - kontrol

EQ1365 Kavrama emniyet klipsi

17C124 Kumlama hortumu kavrama contası, hortum ucuna uyar (EQ600)

17C125 Kavrama, mil dirseği/yiv, aşındırıcı kum hattı - 1,25 inç iç çap

17C453 Kavrama, mil dirseği/yiv, aşındırıcı kumlama ortam hattı - 1,5 inç iç

Model Açıklama

EQ1710 Standart #7 EQ100, EQ300

EQ1711 Standart #8 EQ600

EQ7073 Yüksek performans #7 EQ100, EQ300

EQ7074 Yüksek performans #8 EQ600

EQ1308 Değiştirme tetiği, pnömatik deadman güvenlik mandalı, G2

EQ5194 Değiştirme kolu, elektrikli deadman güvenlik mandalı

EQ5165 1 inç iç çap nozül uzatma, 46 cm (18 inç) yalnızca EQ100, EQ300 ünitelerinde kullanılır

EQ5166 1 inç iç çap nozül uzatma, 61 cm (24 inç) yalnızca EQ100, EQ300 ünitelerinde kullanılır

Model Açıklama

17B186 Pompa tamir takımı Graco Pompa

24A592 DataTrak
™
 modülü ve Dişli Anahtar

17C126 Pompa güçlendirme kiti, daha eski modellerden Graco pompalarına EQ300, EQ600

17C127 Diyafram valfi tamir takımı EQ100, EQ300

17C128 Diyafram valfi tamir takımı EQ600

17C129 Harici kullanılan hava regülatör tamir takımı (EQ100 - EQ300) EQ100

17C131 Harici kullanılan hava regülatör tamir takımı EQ600

17C132 Hava regülatörü, pompa, hazne

17C133 Hava regülatörü göstergesi, hazne pompalarında kullanılır, iç hava basıncı, kumlama hava basıncı

206994 TSL bakım yağı, pompa (0,25 litre)
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Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Kore 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Faks: 82 31 476 9801

AVRUPA

BELÇİKA
Avrupa Merkezi
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, 
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.

Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

ASYA PASİFİK

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

HİNDİSTAN
Graco Hong Kong Ltd. 
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road 
Gurgaon, Haryana
Hindistan 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

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


