
• Bata o recorde de tempo e movimente mais veículos em sua oficina

• Reduza o erro humano e a redução de estoque

• Dispensa automaticamente o fluido após a ordem de serviço

• Elimine o problema de não haver estoque ou sobreenchimento do tanque –  
o Matrix envia automaticamente e-mails de níveis de fluido para fornecedores 
de petróleo e recicladores de óleo

• A interfaces ADP e Reynolds fornecem transferência de dados segura e  
confiável entre o Matrix e o software de gerenciamento

Para obter mais informações sobre o Matrix®, visite gracomatrix.com

Economize tempo e  
materiais com Matrix

controle
de estoque

Distribuidor de fluido e

na ponta dos dedos

Medidores e válvulas do  
distribuidor eletrônico

O equipamento de distribuição 
mais confiável da indústria para:

• Lubrificantes rápidos
• Concessionárias de automóveis/caminhão
• Municípios e trânsitos
• Oficinas de serviços gerais
• Caminhões de lubrificação
• Construção
• Oficinas de manutenção de frota
• Unidades de fabricação
• Operações de mineração

Qualidade em primeiro 
lugar
Na Graco temos orgulho em fornecer os 
melhores produtos da classe. Soluções 
de engenharia são fabricadas em 
instalações próprias, com os mais altos 
padrões da indústria. Fornecemos a 
você experiência e suporte ao cliente de 
classe mundial para ajudar a resolver 
seus desafios de lubrificação. 

Alcance global
A Graco tem instalações e parceiros 
de distribuição em todo o mundo para 
fornecer a você os produtos e serviços 
que você precisa, onde você vive. Além 
disso, a Graco tem especialistas de 
campo dedicados em todas as áreas 
do mundo para apoiarem os produtos 
que vendemos.

Capacidades do produto
A Graco possui uma grande variedade 
de produtos para oferecer soluções que 
atendam às suas necessidades. Nossos 
produtos são projetados e testados 
para executarem em ambientes mais 
severos, assim você pode ter certeza de 
que o seu equipamento está protegido e 
funcionando com máximo desempenho. 

A Graco cobre você
Instalações mundiais para suporte global
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Entre em contato conosco hoje!
Ligue 800-533-9655 para falar com um representante Graco  

ou visite www.graco.com para obter mais informações.
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Para aplicações em oficinas menores
Perfeito para aplicações leves de até 1.000 psi (68 bar), como pequenas oficinas de 
serviços, lubrificantes rápidos e aplicações de baixo volume. Fabricado com materiais 
duráveis para resistência superior ao impacto e longa vida útil. Os controles do operador são 
feitos com interruptores que duram e o monitor de LDC fácil de ler mantém a distribuição 
precisa. Escolha entre o kit de extensão rígido ou flexível com bico de compensação térmica 
automática. Inclui proteção do gatilho e bota de entrada.

• Escolha a partir de medidores manuais e pré-definidos
• Mostra em litros (ingleses), litros (irlandeses), galões ou litros
• Doseia óleos para o motor, ATF, anti-congelante e lubrificante para engrenagens
• A tela de entrada substituível protege o medidor de contaminantes.
• Cinco anos de garantia para o corpo, dois anos para os componentes eletrônicos

Uma família completa de medidores de alta 
qualidade e válvulas de controle

A família Graco de medidores e válvulas de distribuição de ajuste à uma 
ampla gama de necessidades, desde pequenas oficinas de reparos à 
concessionárias de veículos, caminhões, frota e instalações de  
manutenção off-road.

Os medidores vêm com opções de pressão de grau superior para passagem 
de canalização mais longa e recursos para melhorar a sua produtividade.

Instale-o e esqueça dele!
Na Graco nós sabemos o que a falha do equipamento faz com seus lucros. 
É por isso que projetamos cada produto para proporcionar um desempenho 
superior. Quando você precisa dele para o trabalho, ele o faz. Mantenha 
seus técnicos trabalhando sem tempo de inatividade para obter o máximo 
de sua oficina e mais lucro a cada dia. 

Por aplicações padrão e mais pesadas
Projetado para operar em até 1.500 psi (102 bar) permite longas  
tubulações para uso em concessionárias, oficinas de manutenção  
de frota, garagens municipais e volume superior em aplicações  
locais. O design de engrenagem oval inovador melhora a  
precisão em uma ampla faixa de viscosidade e taxas de  
fluxo. Use o controle variável para uma distribuição  
precisa ou trave o gatilho para distribuições maiores.  
Até três pré definições escaláveis nos modelos SDP5 e  
SDP15 permitem a distribuição rápida de volumes comuns  
para melhorar a velocidade do técnico e sua eficiência.

• Escolha a partir de medidores manuais e pré-definidos
• Mostra em litros (ingleses), litros (irlandeses), galões ou litros
• Doseia óleos para o motor, ATF, anti-congelante e lubrificante para engrenagens
• Alta vazão com várias extensões disponíveis
• Cinco anos de garantia para o corpo e três anos para os componentes eletrônicos

Distribuição para aplicações não medidas
O corpo da válvula fundido resistente é projetado para suportar ambientes difíceis. O 
suporte giratório do rolamento embutido garante a ergonomia da operação. O modelo 
SDV15 tem um gatilho de travamento e o modelo XDV20 tem um gatilho de travamento/
destravamento para manter as mãos livres durante a operação. Escolha a partir de 
múltiplas extensões para distribuição de óleos de motor, ATF e anti-congelante.

• Extensão de alto fluxo disponível para distribuição mais rápida

Medidores LD Series™

Medidores SD Series™

Válvulas XDV15™ e XDV20™

Melhore a produtividade

www.graco.com

Aplicações pesadas
• Oficinas de serviços em equipamentos de mineração

• Manutenção de veículos de construção

• Oficinas de manutenção off-road

Grandes trabalhos
• Concessionárias de automóveis e caminhões

• Oficinas de manutenção de frota

• Garagens de obras públicas

• Distribuidor local de alto volume

Pequenos serviços
• Menor manutenção e oficinas  

de reparos

• Lojas de pneus, lojas de  

amortecedores e lubrificações  

rápidas menores

• Menor volume local  

de distribuição

Até

5 gpm
(19 lpm)  

Até

20 gpm
(76 lpm)  

Até
14 gpm

(53 lpm)  

Novo projeto de engrenagem
Maior precisão em uma ampla gama 
de taxas de fluxo e viscosidades, em 
comparação com a tecnologia de  
medição tradicional.

Trava do gatilho
Gatilho de travamento familiar para 
distribuição mais longa (modelos SDP5  
e SDP15 pré-definidos).

Acionamento equilibrado
Pressão de quatro dedos equilibrada 
desencadeante para maior conforto e 
ergonomia. A válvula de fluxo variável 
controla o fluido para evitar vazamentos  
e sobreenchimento.

Fluido do suporte giratório
Opções de entrada de fluido de 1/2 e 3/4 
pol. atendem aos requisitos padrão e de alto 
fluxo, escolha de fios NPT, BSPP e BSPT.

Corpo durável
Construção sólida para resistir a ambientes 
agressivos e proporcionar anos de desempenho 
sem problemas. Além disso, a proteção durável 
do gatilho evita o acionamento acidental.

Tela de entrada de fluido
A tela do filtro interno substituível protege o  
medidor de contaminantes enquanto a maior  
área de superfície reduz a queda de pressão.

Grande visor de LCD e controles 
simples do operador
Ajusta-se para leitura em todas as condições de 
iluminação, com fácil configuração e navegação.

• Programe o sistema diretamente a partir do medidor

• Programa de calibração embutido garante o volume 
adequado de distribuição

• Leia os códigos de erro para fazer um diagnóstico

• ID de medidor/fluido para cada ponto de distribuição

Bateria de longa duração
Usa quatro baterias livres; não há 
necessidade de uma estação de 
carregamento.

Botas entrada de fluido
Uma variedade de cores para identificar facilmente 
os fluidos proporciona mais protecção contra 
danos acidentais para o veículo.
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Opções

manuais e

pré-definidas 

disponíveis!

Peso 3 lb (1,36 kg)

Entrada 1/2 pol mm

Saída 3/8 pol mm

Peso 5 lb (2,3 kg)

Entrada 1/2 ou 3/4 pol

Saída 1/4 pol

Peso 4 lb (0,18 kg)

Entrada 1/2 ou 3/4 pol

Saída 7/8 pol

www.graco.com

Modelo SDP5 predefinido

Kits de extensão de fluidos
Escolha entre extensões rígidas e flexíveis 
com design automático do bocal de 
montagem embutido que se acomoda 
novamente após cada distribuição a fim de 
evitar a contaminação de sujeira. Vire a ponta 
gire-e-trave quando não estiver em uso para 
não haver vazamentos durante a operação.

Inovação
Quando os engenheiros da Graco estão pensando em 
entregar os produtos que você precisa, eles nunca reduzem 
seus padrões. Eles inovam, fazem mais com menos e, em 
seguida, testam para verificar se os produtos atendem aos 
elevadíssimos padrões da Graco.

Retorno sobre o investimento
Quando você compra um produto Graco sabe que ele 
foi projetado com materiais de alta qualidade, testado e 
comprovado para executar imediatamente. A Graco se 
empenha em oferecer os melhores produtos no mercado. 
Nós fabricamos produtos que duram mais tempo para fazer 
mais pelo seu resultado final... e esse é o resultado final.
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duráveis para resistência superior ao impacto e longa vida útil. Os controles do operador são 
feitos com interruptores que duram e o monitor de LDC fácil de ler mantém a distribuição 
precisa. Escolha entre o kit de extensão rígido ou flexível com bico de compensação térmica 
automática. Inclui proteção do gatilho e bota de entrada.

• Escolha a partir de medidores manuais e pré-definidos
• Mostra em litros (ingleses), litros (irlandeses), galões ou litros
• Doseia óleos para o motor, ATF, anti-congelante e lubrificante para engrenagens
• A tela de entrada substituível protege o medidor de contaminantes.
• Cinco anos de garantia para o corpo, dois anos para os componentes eletrônicos

Uma família completa de medidores de alta 
qualidade e válvulas de controle

A família Graco de medidores e válvulas de distribuição de ajuste à uma 
ampla gama de necessidades, desde pequenas oficinas de reparos à 
concessionárias de veículos, caminhões, frota e instalações de  
manutenção off-road.

Os medidores vêm com opções de pressão de grau superior para passagem 
de canalização mais longa e recursos para melhorar a sua produtividade.

Instale-o e esqueça dele!
Na Graco nós sabemos o que a falha do equipamento faz com seus lucros. 
É por isso que projetamos cada produto para proporcionar um desempenho 
superior. Quando você precisa dele para o trabalho, ele o faz. Mantenha 
seus técnicos trabalhando sem tempo de inatividade para obter o máximo 
de sua oficina e mais lucro a cada dia. 

Por aplicações padrão e mais pesadas
Projetado para operar em até 1.500 psi (102 bar) permite longas  
tubulações para uso em concessionárias, oficinas de manutenção  
de frota, garagens municipais e volume superior em aplicações  
locais. O design de engrenagem oval inovador melhora a  
precisão em uma ampla faixa de viscosidade e taxas de  
fluxo. Use o controle variável para uma distribuição  
precisa ou trave o gatilho para distribuições maiores.  
Até três pré definições escaláveis nos modelos SDP5 e  
SDP15 permitem a distribuição rápida de volumes comuns  
para melhorar a velocidade do técnico e sua eficiência.

• Escolha a partir de medidores manuais e pré-definidos
• Mostra em litros (ingleses), litros (irlandeses), galões ou litros
• Doseia óleos para o motor, ATF, anti-congelante e lubrificante para engrenagens
• Alta vazão com várias extensões disponíveis
• Cinco anos de garantia para o corpo e três anos para os componentes eletrônicos

Distribuição para aplicações não medidas
O corpo da válvula fundido resistente é projetado para suportar ambientes difíceis. O 
suporte giratório do rolamento embutido garante a ergonomia da operação. O modelo 
SDV15 tem um gatilho de travamento e o modelo XDV20 tem um gatilho de travamento/
destravamento para manter as mãos livres durante a operação. Escolha a partir de 
múltiplas extensões para distribuição de óleos de motor, ATF e anti-congelante.

• Extensão de alto fluxo disponível para distribuição mais rápida

Medidores LD Series™

Medidores SD Series™

Válvulas XDV15™ e XDV20™

Melhore a produtividade

www.graco.com

Aplicações pesadas
• Oficinas de serviços em equipamentos de mineração

• Manutenção de veículos de construção

• Oficinas de manutenção off-road

Grandes trabalhos
• Concessionárias de automóveis e caminhões

• Oficinas de manutenção de frota

• Garagens de obras públicas

• Distribuidor local de alto volume

Pequenos serviços
• Menor manutenção e oficinas  

de reparos

• Lojas de pneus, lojas de  

amortecedores e lubrificações  

rápidas menores

• Menor volume local  

de distribuição

Até

5 gpm
(19 lpm)  

Até

20 gpm
(76 lpm)  

Até
14 gpm

(53 lpm)  

Novo projeto de engrenagem
Maior precisão em uma ampla gama 
de taxas de fluxo e viscosidades, em 
comparação com a tecnologia de  
medição tradicional.

Trava do gatilho
Gatilho de travamento familiar para 
distribuição mais longa (modelos SDP5  
e SDP15 pré-definidos).

Acionamento equilibrado
Pressão de quatro dedos equilibrada 
desencadeante para maior conforto e 
ergonomia. A válvula de fluxo variável 
controla o fluido para evitar vazamentos  
e sobreenchimento.

Fluido do suporte giratório
Opções de entrada de fluido de 1/2 e 3/4 
pol. atendem aos requisitos padrão e de alto 
fluxo, escolha de fios NPT, BSPP e BSPT.

Corpo durável
Construção sólida para resistir a ambientes 
agressivos e proporcionar anos de desempenho 
sem problemas. Além disso, a proteção durável 
do gatilho evita o acionamento acidental.

Tela de entrada de fluido
A tela do filtro interno substituível protege o  
medidor de contaminantes enquanto a maior  
área de superfície reduz a queda de pressão.

Grande visor de LCD e controles 
simples do operador
Ajusta-se para leitura em todas as condições de 
iluminação, com fácil configuração e navegação.

• Programe o sistema diretamente a partir do medidor

• Programa de calibração embutido garante o volume 
adequado de distribuição

• Leia os códigos de erro para fazer um diagnóstico

• ID de medidor/fluido para cada ponto de distribuição

Bateria de longa duração
Usa quatro baterias livres; não há 
necessidade de uma estação de 
carregamento.

Botas entrada de fluido
Uma variedade de cores para identificar facilmente 
os fluidos proporciona mais protecção contra 
danos acidentais para o veículo.
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Opções

manuais e

pré-definidas 

disponíveis!

Peso 3 lb (1,36 kg)

Entrada 1/2 pol mm

Saída 3/8 pol mm

Peso 5 lb (2,3 kg)

Entrada 1/2 ou 3/4 pol

Saída 1/4 pol

Peso 4 lb (0,18 kg)

Entrada 1/2 ou 3/4 pol

Saída 7/8 pol

www.graco.com

Modelo SDP5 predefinido

Kits de extensão de fluidos
Escolha entre extensões rígidas e flexíveis 
com design automático do bocal de 
montagem embutido que se acomoda 
novamente após cada distribuição a fim de 
evitar a contaminação de sujeira. Vire a ponta 
gire-e-trave quando não estiver em uso para 
não haver vazamentos durante a operação.

Inovação
Quando os engenheiros da Graco estão pensando em 
entregar os produtos que você precisa, eles nunca reduzem 
seus padrões. Eles inovam, fazem mais com menos e, em 
seguida, testam para verificar se os produtos atendem aos 
elevadíssimos padrões da Graco.

Retorno sobre o investimento
Quando você compra um produto Graco sabe que ele 
foi projetado com materiais de alta qualidade, testado e 
comprovado para executar imediatamente. A Graco se 
empenha em oferecer os melhores produtos no mercado. 
Nós fabricamos produtos que duram mais tempo para fazer 
mais pelo seu resultado final... e esse é o resultado final.



• Bata o recorde de tempo e movimente mais veículos em sua oficina

• Reduza o erro humano e a redução de estoque

• Dispensa automaticamente o fluido após a ordem de serviço

• Elimine o problema de não haver estoque ou sobreenchimento do tanque –  
o Matrix envia automaticamente e-mails de níveis de fluido para fornecedores 
de petróleo e recicladores de óleo

• A interfaces ADP e Reynolds fornecem transferência de dados segura e  
confiável entre o Matrix e o software de gerenciamento

Para obter mais informações sobre o Matrix®, visite gracomatrix.com

Economize tempo e  
materiais com Matrix

controle
de estoque

Distribuidor de fluido e

na ponta dos dedos

Medidores e válvulas do  
distribuidor eletrônico

O equipamento de distribuição 
mais confiável da indústria para:

• Lubrificantes rápidos
• Concessionárias de automóveis/caminhão
• Municípios e trânsitos
• Oficinas de serviços gerais
• Caminhões de lubrificação
• Construção
• Oficinas de manutenção de frota
• Unidades de fabricação
• Operações de mineração

Qualidade em primeiro 
lugar
Na Graco temos orgulho em fornecer os 
melhores produtos da classe. Soluções 
de engenharia são fabricadas em 
instalações próprias, com os mais altos 
padrões da indústria. Fornecemos a 
você experiência e suporte ao cliente de 
classe mundial para ajudar a resolver 
seus desafios de lubrificação. 

Alcance global
A Graco tem instalações e parceiros 
de distribuição em todo o mundo para 
fornecer a você os produtos e serviços 
que você precisa, onde você vive. Além 
disso, a Graco tem especialistas de 
campo dedicados em todas as áreas 
do mundo para apoiarem os produtos 
que vendemos.

Capacidades do produto
A Graco possui uma grande variedade 
de produtos para oferecer soluções que 
atendam às suas necessidades. Nossos 
produtos são projetados e testados 
para executarem em ambientes mais 
severos, assim você pode ter certeza de 
que o seu equipamento está protegido e 
funcionando com máximo desempenho. 

A Graco cobre você
Instalações mundiais para suporte global

AMÉRICAS
MINNESOTA
Sede mundial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA
Caixa Postal 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000 Fax: 612-623-6777

EUROPA
BÉLGICA
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen,
Bélgica
Tel: 32 89 770 700 Fax: 32 89 770 777

ÁSIA E PACÍFICO
AUSTRÁLIA
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive 
Bundoora, Victoria 3083
Austrália
Tel: 61 3 9468 8500 Fax: 61 3 9468 8599

CHINA
Graco Hong Kong Ltd.
Escritório de Representação em Xangai
Prédio 7
1029 Zhongshan Road South, 
Huangpu District
Xangai, 200011
República Popular da China
Tel: 86 21 649 50088 Fax: 86 21 649 50077

ÍNDIA
Graco Hong Kong Ltd. 
Escritório de Ligação da Índia
Sala 443, Augusta Point
Centro Comercial Regus, 53
Golf Course Road 
Gurgaon, Haryana
Índia 122001 
Tel: 91 124 435 4208 Fax: 91 124 435 4001

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

CORÉIA
Graco Korea Inc.
Prédio do Banco Shinhan
4° andar - n.° 1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Coréia 431-060
Tel: 82 31 476 9400 Fax: 82 31 476 9801

Entre em contato conosco hoje!
Ligue 800-533-9655 para falar com um representante Graco  

ou visite www.graco.com para obter mais informações.
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Entre em contato conosco hoje!
Ligue 800-533-9655 para falar com um representante Graco  

ou visite www.graco.com para obter mais informações.


