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Przemysł drzewny staje się w ostatnich czasach coraz bardziej konkurencyjny i techniczny.
Czas jest coraz cenniejszy — poprzez wskazanie optymalnego wyboru pomagamy oszczędzać czas.

Graco od dawna zaopatruje przemysł drzewny, a nasza wiedza na jego temat wynika z wieloletniej
współpracy i badań.

Analizujemy rynek, słuchamy opinii użytkowników i współpracujemy ze wszystkimi ważnymi instytucjami
w branży, aby stale dostarczać nowe innowacje.

Ten nowy katalog produktów do lakierowania drewna powstał specjalnie po to, aby wspomóc
i zoptymalizować Państwa proces decyzyjny.

Tabele wyboru pomagają szybko znaleźć produkt zaspokajający odpowiednie potrzeby.
Ponadto w katalogu można też znaleźć przydatne informacje o naszych produktach i akcesoriach
przeznaczonych dla przemysłu drzewnego.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli Państwu pomóc.

Zespół sprzedaży i marketingu IAED
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Profil korporacyjny
Firmę Graco założoną w 1926 roku zalicza się do wiodących na świecie producentów elementów
i systemów transferu płynów. Produkty Graco używane są do przemieszczania, pomiaru, regulacji,
dozowania i aplikowania szerokiego zakresu płynów i materiałów lepkich używanych do smarowania
pojazdów, w budowie/renowacji, oraz w różnych branżach przemysłowych, w tym w przemyśle
samochodowym. Ciągłe inwestycje firmy Graco w badania nad zarządzaniem i sterowaniem płynami
owocują innowacyjnymi rozwiązaniami dla różnorodnych rynków globalnych.

Centrala przedsiębiorstwa znajduje się w Minneapolis w stanie Minnesota. Firma zatrudnia na całym
świecie około 2200 pracowników. Akcje zwykłe Graco (symbol giełdowy: GGG) notowane są na
giełdzie nowojorskiej.

Graco dąży do utrzymania dynamicznego rozwoju z korzyścią dla klientów, pracowników,
akcjonariuszy i społeczności. Będziemy największym na świecie dostawcą produktów i agregatów
hydraulicznych na rynkach będących przedmiotem naszego zainteresowania.

Graco Europa
Firma Graco rozpoczęła sprzedaż swoich produktów w Europie w latach 50-tych XX wieku. Od 1994 r.
europejska centrala Graco znajduje się w Maasmechelen w Belgii. Graco zatrudnia 220 osób
w Europie i prowadzi działalność w zakresie montażu, dystrybucji, obsługi klientów, serwisu,
sprzedaży i marketingu.

Jakość odgrywa kluczowe znaczenie
Bez względu na rodzaj produkowanego sprzętu „Dążymy do doskonałości i ciągłej poprawy we
wszystkim, co robimy. Rozumiemy wymagania naszych klientów, spełniamy je na czas, oceniamy,
w jakim zakresie zostały spełnione i zależnie od potrzeb podejmujemy działania korygujące.
Nie akceptujemy wad ani opóźnień. Za jakość odpowiada indywidualnie każdy pracownik Graco”.
Graco, to renomowana nazwa handlowa z ponad 80-letnim doświadczeniem. Ponad 100
wyspecjalizowanych inżynierów i techników Graco projektuje nowe produkty w odpowiedzi na
wymagania rynku, działając zgodnie z normą ISO 9001. Gwarantujemy, że wszystkie wyroby Graco są
wolne od wad przez okres co najmniej jednego roku.

Prezentacja firmy Graco
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Technologie natryskiwania

Technologia Jakość wykończenia

Natryskiwanie Rozpylanie poprzez ciśnienie powietrza Dokładne i gładkie wykończenie
pneumatyczne

Łatwość obsługi Wysokiej jakości wykończenie dekoracyjne
Ciśnienie powietrza wynosi zazwyczaj 3 bar, 
a ciśnienie płynu w pistolecie 1-2 bar 

HVLP Niskociśnieniowe rozpylanie przy dużej objętości Zbliżone do natrysku pneumatycznego 
i niskim ciśnieniu powietrza w przypadku niskiego natężenia przepływu
Rozpylanie powietrza pod ciśnieniem około 
0,7 bar, a ciśnienie cieczy w pistolecie wynosi 
1-2 bar

Hydrodynamiczne Rozpylanie hydrauliczne: kierowanie cieczy Szybkie nanoszenie wysokiej objętości powłok 
pod wysokim ciśnieniem przez otwór dyszy o jakości średniej do gruboziarnistej

Maksymalne ciśnienie cieczy 500 bar

Wspomagane Rozpylanie hybrydowe łączące cechy Między pneumatycznym a hydrodynamicznym
powietrzem pneumatyczne i hydrodynamiczne

Rozpylanie powietrza pod ciśnieniem do 3 bar, Dość gładkie wykończenie, ale w przypadku 
a maksymalne ciśnienie cieczy wynosi 200 bar większego natężenia przepływu materiału

Elektrostatyczne Natryskiwanie pneumatyczne lub wspomagane Dokładne i gładkie wykończenie
powietrzem naładowanych elektrycznie cząstek 
farby
Zazwyczaj do 180 bar Znakomite pokrycie i zmniejszone straty 

podczas natrysku

Dysze
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Ciecze Zastosowania

Natryskiwanie Ciecze o niskiej i średniej lepkości Wykończenia dekoracyjne do drewna i metalu 
pneumatyczne oraz motoryzacyjne

Powłoki na bazie rozpuszczalników Wszystkie oepracje wymagające najwyższej 
i na bazie wodnej, powłoki wykończeniowe,  jakości wykończenia
powłoki uszczelniające, bejce, powłoki 
przezroczyste i aktywatory przyczepności

Niskociśnieniowe Ciecze o niskiej i średniej lepkości Wykończenia do drewna i metalu do wszystkich
rodzajów części i kształtów

Powłoki na bazie rozpuszczalników 
i na bazie wodnej, powłoki wykończeniowe, 
powłoki przezroczyste

Hydrodynamiczne Ciecze o wysokiej lub średniej lepkości Duże powierzchnie, jak konstrukcje metalowe,
zbiorniki, statki

Powłoki bardziej ochronne, na bazie 
rozpuszczalników i na bazie wodnej

Wspomagane powietrzem Duży zakres lepkości Powłoki wykończeniowe do mebli drewnianych,
pojazdów użytkowych, jak ciężarówki i autobusy

Powłoki na bazie rozpuszczalników 
i na bazie wodnej, powłoki bazowe, powłoki 
wykończeniowe, powłoki przeźroczyste

Elektrostatyczne Ciecze o niskiej i średniej lepkości Samochody, jednostki latające, ciężarówki 
i autobusy, drewniane krzesła i ramy okienne

Duży zakres cieczy
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Dysze

Wykres rozpylania w zależności od natężenia przepływu

Bardzo zgrubnie

Zgrubnie

Średnio

Dokładnie

Bardzo dokładnie

Hydrodynamiczne

0,3 l/min 0,7 l/min 1,5 l/min

Natężenie przepływu w pistolecie do natryskiwania

Ro
zp

yla
nie

Nisko-
ciśnie-
niowe

Hydrodynamiczne wspomagane
powietrzem

Mniejszy nadmiar natrysku = 

oszczędność pieniędzy + ochrona środowiska

• Mniejsze zużycie materiałów

• Mniej odpadów

• Mniej czyszczenia komory natryskowej

• Niższe koszty energii na wytworzenie mieszanki wodno-powietrznej

Porównanie metod rozpylania 
i typowego natężenia przepływu
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Zgodne z normami
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Dystrybutorzy Graco udzielają wszelkiej pomocy w szukaniu właściwej metody i produktu dla danego
zastosowania.

ROZPYLANIE
PNEUMATYCZNE

Oczekiwana wielkość nadmiernego natrysku

SZACOWANA WIELKOŚĆ NADMIERNEGO NATRYSKU W%

ASTM : Metoda pomiarowa

Zmienna wielkość nadmiernego natrysku, zależy od rozmiaru i kształtu części

ROZPYLANIE 
HYDRAULICZNE

NATRYSKIWANIE
ELEKTRO-
STATYCZNE

NATRYSKIWANIE
PNEUMATYCZNE

NISKOCIŚ-
NIENIOWE

ZGODNE 
Z NORMAMI

HYDRO-
DYNAMICZNE
HYDRO-
DYNAMICZNE
WSPOMAGANE
POWIETRZEM

NATRYSKIWANIE
PNEUMATYCZNE

HYDRO-
DYNAMICZNE
WSPOMAGANE
POWIETRZEM

0             10             20           30           40            50            60           70            80            90          100
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Tabela wyszukiwania pistoletu

PRO Xs™ AirPro™ PRO Xs™ AA Seria AA Finex™

Legenda

Elementy
projektowane,
stylowe meble,
części ramy...

Panel przedni
mebli, kuchni,
płyt, szafek itp.

Stoły, 
ramy drzwiowe 
i okienne...

Elementy
projektowane,
stylowe meble,
części ramy...

Panel przedni
mebli, kuchni,
płyt, szafek itp.

Stoły, 
ramy drzwiowe 
i okienne...
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Pigment

Cieniowanie
SAP

Korektory

Ścieralna bejca
Glazura

Bejca natryskiwana
Bejca natryskiwana 

i ścieralna Kit

Powłoka 
uszczelniająca

Uszczelniacz
Powłoka gruntowa

...

Nitroceluloza
Post-Cat
Pre-Cat
Uretan
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Intensywność korzystania



Elementy 
projektowane,
stylowe meble,
części ramy...

Panel przedni
mebli, kuchni,
płyt, szafek itp.

Stoły, 
ramy drzwiowe 
i okienne...

Elementy 
projektowane,
stylowe meble,
części ramy...

Panel przedni
mebli, kuchni,
płyt, szafek itp.

Stoły, 
ramy drzwiowe 
i okienne...
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Intensywność korzystania

mniejsza <          > większa
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Elementy 
projektowane,
stylowe meble,
części ramy...

Panel przedni
mebli, kuchni,
płyt, szafek itp.

Stoły, 
ramy drzwiowe 
i okienne...

Elementy 
projektowane,
stylowe meble,
części ramy...

Panel przedni
mebli, kuchni,
płyt, szafek itp.

Stoły, 
ramy drzwiowe 
i okienne...
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Pigment

Cieniowanie
SAP

Korektory

Ścieralna bejca
Laserunek

Bejca natryskiwana
Bejca natryskiwana 

i ścieralna Kit

Powłoka 
uszczelniająca

Uszczelniacz
Powłoka gruntowa

...

Nitroceluloza
Post-Cat
Pre-Cat
Uretan

Jeden kolor

Wiele kolorów
(szybka) zmiana 

koloru
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Farba 1K

Farba 2K

Legenda

Tabela wyszukiwania zestawu lakierniczego
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Triton™ Finex™ ProMix™ Easy ProMix™ 2KS

Intensywność korzystania

Merkur™



Elementy 
projektowane,
stylowe meble,
części ramy...

Panel przedni
mebli, kuchni,
płyt, szafek itp.

Stoły, 
ramy drzwiowe 
i okienne...

Elementy 
projektowane,
stylowe meble,
części ramy...

Panel przedni
mebli, kuchni,
płyt, szafek itp.

Stoły, 
ramy drzwiowe 
i okienne...
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Mieszanie ręczne +

Mieszanie ręczne +
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Tabela wyszukiwania dysz

Jak dobrać dyszę
• Wybierz technologię natryskiwania: wspomagane powietrzem, elektrostatyczne lub hydrodynamiczne
• Wybierz sposób nanoszenia: ręczne lub automatyczne
• Dobrać odpowiednią dyszę według poniższych tabel

Oznaczenia dysz są dwuczęściowe: pierwsze 3 znaki określają typ (AAP, FFA, GG3), 
po czym następują 3 cyfry określają cechy wzoru i przepływu zgodnie z poniższymi tabelami.

Pistolety wspomagane powietrzem RAC™

Pistolety automatyczne i ręczne: dysze
Wszystkie te dysze są dyszami RAC™ SwitchTips™ (Reverse-A-Clean™)
Zamów dyszę (numer części FFAxxx lub PAAxxx) wybraną z poniższej tabeli.
Wszystkie dysze podane w tabeli można używać z pistoletami RAC G40™ model 288053.
Patrz: instrukcja obsługi 311052.
FFA to dysze przeznaczone specjalnie do nanoszenia wykończeń.
PAA to dysze przeznaczone specjalnie do nanoszenia materiałów pod wysokim ciśnieniem (np. lateksu).

Ilość rozpylanej cieczy, 
fl oz/min (lpm)*

Wielkość otworu przy 140 bar PAAxxx
cale (mm) (14,0 MPa, 2000 psi)
0,008 (0,203) 8,8 (0,26)

0,009 (0,229) 11,2 (0,33)

0,010 (0,254) 13,9 (0,41)

0,011 (0,279) 16,6 (0,49)

0,012 (0,305) 19,9 (0,59)

0,013 (0,330) 23,3 (0,69)

0,014 (0,356) 27,0 (0,80)

0,015 (0,381) 30,8 (0,91)

0,017 (0,432) 39,5 (1,17)

0,019 (0,483) 49,7 (1,47)

0,021 (0,533) 60,5 (1,79)

0,023 (0,584) 72,7 (2,15)

0,025 (0,635) 85,9 (2,54)

0,027 (0,686) 100,0 (2,96)

0,029 (0,737) 115,6 (3,42)

0,031 (0,787) 131,8 (3,90)

0,033 (0,838) 149,4 (4,42)

0,035 (0,889) 168,4 (4,98)

* Dysze testowane są przy użyciu wody **Te wielkości dysz obejmują filtr nr 150

Maksymalna szerokość rozpylania przy 12 calach (300 mm)

4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 
(100-150) (150-200) (200-250) (250-300) (300-350) (350-400) (400-450)
208 308

209 309

210 310 410 510

211 311 411 511

212 312 412 512 612

213 313 413 513

214 314 414 514 614

215 315 415 515 615

217 317 417 517 617

219 319 419 519 619

321 421 521 621 721

423 523 623

525 625

527 627 827

629

531 631

535 635
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FFA = Nanoszenie materiałów

PAA = Nanoszenie materiałów pod 
wysokim ciśnieniem



Pistolety ręczne: AAM lub GG4
Końcówki rozpylające do dokładnych wykończeń: AAMxxx
Zalecane w zastosowaniach wymagających wysokiej jakości wykończenia przy niskim i średnim ciśnieniu.
Zamów dyszę (nr części AAMxxx) wybraną z poniższej tabeli.
Przemysłowe końcówki rozpylające: GG4xxx
Zalecane w zastosowaniach wymagających wysokiego ciśnienia. Zamów dyszę (nr części GG4xxx) wybraną
z poniższej tabeli.
• Wszystkie dysze wymionione w tabeli wyszukiwania dysz można używać z modelem pistoletu G40™

(249242).
Dysze występujące w zacienionym na szaro obszarze tabeli można używać tylko z modelem pistoletu G40.

• Dysze występujące w zacienionym na szaro obszarze tabeli nie używać z modelem pistoletu G15™ (287926).
• Zarówno dysze AAMxxx, jak i GG4xxx pasują do modelu G15 i G40.
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* Tylko dysze GG4
** Te wielkości dysz obejmują filtr nr 150
*** Nie używać tych dysz z modelem pistoletu G15 (287926)
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Ilość rozpylanej cieczy, 
fl oz/min (lpm)*

Wielkość przy 41 bar przy 70 bar
otworu (4,1 MPa) (7,0 MPa)
cale (mm) (600 psi) (1000 psi)
0,007 (0,178)** 4,0 (0,1) 5,2 (0,15)

0,009 (0,229)** 7,0 (0,2) 9,1 (0,27)

0,011 (0,279)** 10,0 (0,3) 13,0 (0,4)

0,013 (0,330) 13,0 (0,4) 16,9 (0,5)

0,015 (0,381) 17,0 (0,5) 22,0 (0,7)

0,017 (0,432) 22,0 (0,7) 28,5 (0,85)

0,019 (0,483) 28,0 (0,8) 36,3 (1,09)

0,021 (0,533) 35,0 (1,0) 45,4 (1,36)

0,023 (0,584)*** 40,0 (1,2) 51,9 (1,56)

0,025 (0,635)*** 50,0 (1,5) 64,8 (1,94)

0,027 (0,686)*** 58,5 (1,7) 75,8 (2,27)

0,029 (0,737)*** 68,0 (1,9) 88,2 (2,65)

0,031 (0,787)*** 78,0 (2,2) 101,1 (3,03)

0,033 (0,838)*** 88,0 (2,5) 114,1 (3,42)

0,035 (0,889)*** 98,0 (2,8) 127,1 (3,81)

0,037 (0,940)*** 108,0 (3,1) 140,0 (4,20)

0,039 (0,991)*** 118,0 (3,4) 153,0 (4,59)

Maksymalna szerokość rozpylania przy 12 calach (300 mm)

2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
(50-100) (100-150) (150-200) (200-250) (250-300) (300-350) (350-400) (400-450) (450-500)

107* 207 307

109 209 309 409 509

111 211 311 411 511 611

213 313 413 513 613 713

215 315 415 515 615 715 815

   217 317 417 517 617 717 817 917

219 319 419 519 619 719 819 919

321 421 521 621 721 821 921

423 523 623 723 923

425 625 725 825

527 627 827

629

431 631

633 833*

435

737

539 639 839
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Tabela wyszukiwania dysz

Pistolety elektrostatyczne wspomagane powietrzem PRO Xs™

Pistolety automatyczne i ręczne: Dysze GG3

Ilość rozpylanej cieczy, 
fl oz/min (lpm)*

Wielkość otworu przy 41 bar
cale (mm) (4,1 MPa, 600 psi)
0,007 (0,178) 4,0 (0,1)

0,009 (0,229) 7,0 (0,2)

0,011 (0,279) 10,0 (0,3)

0,013 (0,330) 13,0 (0,4)

0,015 (0,381) 17,0 (0,5)

0,017 (0,432) 24 / 21 (0,7 / 0,6)*

0,019 (0,483) 28 /21  (0,8 / 0,6)*

0,021 (0,533) 1 / 0,8 (35 / 28)*

0,023 (0,584) 1,4 / 1 (50 / 35)*

0,025 (0,635) 1,5 / 1,2 (53/42)*

Szerokość wachlarza przy 10 calach (260 mm)

2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
(50-100) (100-150) (150-200) (200-250) (250-300) (300-350) (350-400) (400-450)
107 207 307

209 309 409

211 311 411 511 611

213 313 413 513 613

215 315 415 515 615

217 317 417 517 617

319 419 519 619 719

421 521 621 721 821

423 523 623 723 823

425 525 625 725 825

Ilość rozpylanej cieczy, fl oz/min (lpm)*

Wielkość otworu przy 41 bar przy 70 bar
cale (mm) (4,1 MPa, 600 psi) (7,0 MPa, 1000 psi)
0,009 (0,229)** 7,0 (0,2) 9,1 (0,27)

0,011 (0,279)** 10,0 (0,3) 13,0 (0,4)

0,013 (0,330) 13,0 (0,4) 16,9 (0,5)

0,015 (0,381) 17,0 (0,5) 22,0 (0,7)

0,017 (0,432) 22,0 (0,7) 28,5 (0,85)

0,019 (0,483) 28,0 (0,8) 36,3 (1,09)

0,021 (0,533) 35,0 (1,0) 45,4 (1,36)

* Dysze testowane są przy użyciu wody

** Te wielkości dysz obejmują filtr nr 150

Maksymalna szerokość rozpylania przy 12 calach 
(300 mm)

4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 
(100-150) (150-200) (200-250) (250-300) (300-350) (350-400) (400-450)
209 309 409 509

211 311 411 511 611

213 313 413 513 613 713

215 315 415 515 615 715 815

317 417 517 617 717 817

419 519 619 719

421 521 621

Pistolety automatyczne wspomagane powietrzem: Dysze AAP
Wszystkie dysze w tabeli wyboru AAP można używać z modelami 288046 i 288044 pistoletu G40.
Zamów dyszę (nr części AAPxxx) wybraną z poniższej tabeli.



Ilość rozpylanej cieczy,
fl oz/min (lpm)*

Wielkość przy 138 bar

otworu (13,8 MPa, 

cale (mm) 2000 psi)
0,007 (0,178) 0,05 (0,2)

0,009 (0,229) 0,09 (0,33)

0,011 (0,279) 0,12 (0,49)

0,013 (0,330) 0,18 (0,69)

0,015 (0,381) 0,24 (0,91)

0,017 (0,432) 0,31 (1,17)

0,019 (0,483) 0,38 (1,79)

0,021 (0,533) 0,47 (1,79)

0,023 (0,584) 0,57 (2,15)

0,025 (0,635) 0,67 (2,54)

0,027 (0,686) 0,74 (2,96)

0,029 (0,737) 0,9 (3,42)

0,031 (0,787) 1,03 (3,9)

0,033 (0,838) 1,17 (4,42)

0,035 (0,889) 1,31 (4,98)

0,037 ( 0,940) 1,47 (5,56)

0,039 (1) 1,63 (6,18)

0,041 (1,05) 1,8 (6,83)

0,043 (1,10) 1,98 (7,51)

0,045 (1,15) 2,17 (8,23)

0,047 (1,20) 2,37 (8,98)

0,049 (1,25) 2,58 (9,76)

0,051 (1,30) 2,79 (10,57)

0,053 (1,35) 4,26 (16,13)

0,055 (1,40) 3,25 (12,29)

0,057 (1,45) 3,49 (13,20)

0,059 (1,50) 3,74 (14,14)

0,061 (1,55) 4,00 (15,20)

0,063 (1,60) 4,26 (16,13)

0,065 (1,65) 4,53 (17,17)

0,067 (1,70) 4,82 (18,24)

0,069 (1,75) 5,11 (19,34)

0,071 (1,80) 5,41 (20,48)

0,075 (1,90) 6,04 (22,85)

0,081 (2,00) 7,04 (26,66) 

Szerokość wachlarza przy 10 calach (260 mm)

2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

(50-100) (100-150) (150-200) (200-250) (250-300) (300-350) (350-400) (400-450) (450-500)

107 307

109 209 309 409 509 609

111 211 311 411 511 611 711

113 213 313 413 513 613 713 813

115 215 315 415 515 615 715 815

117 217 317 417 517 617 717 817

119 219 319 419 519 619 719 819

1121 221 321 421 521 621 721 821

123 321 423 523 623 723 823 923

125 225 325 425 525 625 725 825

127 227 327 427 527 627 727 827 927

129 229 329 429 529 629 729 829

131 231 331 431 531 631 731 831 931

133 333 433 533 633 733 833 933

135 235 335 435 535 635 735 835 935

137 337 437 537 637 737 839 937

139 239 339 439 539 639 739 839 939

341 441 541 641 741 841

343 443 543 643 743 843

345 445 545 645

347 447 547 647 747 847

449 549 649 749

351 451 551 651 751 851

553 753

355 455 555 655 755 855

557 657

459 659

461 561 661 761 861

463 663 863

465 565 665

467 567 667 767 867

669

471 571 671 771

475 575 675

481
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Pistolety hydrodynamiczne XTR™

Ręczne: Dysze XHD™
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Oferta konwencjonalnych

pistoletów natryskowych

Zaawansowana

technologia natrysku

dla drewna, materiałów

na bazie wody,

zastosowań o dużym

stopniu zużycia i klejów

AirPro™

23



Dysze powietrzne dla trzech
technologii natrysku, spełniające
wymogi twojego środowiska

Zaprojektowany z myślą o użytkowniku

Dwuczęściowa iglica
z wymienną końcówką
obniża koszty operacyjne

Wyjątkowo lekki spust,
redukuje wysiłek użytkownika

Zawór regulacji ciśnienia 
wlotu (cheater) zwiększa 
elastyczność natrysku

24



Konwencjonalny pistolet natryskowy

Zaawansowana technologia natrysku 
dla drewna, materiałów na bazie wody, 
zastosowań o dużym stopniu zużycia i klejów
Czy jesteś małym warsztatem czy zakładem o produkcji wysokonakładowej, 
pistolet pneumatyczny AirPro™ zapewni ci wyjątkową wydajność natrysku, 
równocześnie dbając o problemy środowiska i komfort operatora.
• Najnowocześniejsza konstrukcja dyszy powietrznej i dyszy materiałowej optymalizuje 

wydajność natrysku
• Szeroka gama modeli pistoletów, spełniających wymagania twojego konkretnego zastosowania
• Lekka konstrukcja, lekki spust i ergonomiczny uchwyt, zapewniają maksymalny komfort 

dla operatora
• Mniej części, to zmniejszona potrzeba konserwacji i krótsze przestoje
• Przepływ powietrza i jego zużycie zostały przetestowane, aby spełniać wymagania w zakresie 

ochrony środowiska

Wyjątkowa jakość natryskiwania
Dysze powietrzne i dysze materiałowe zaprojektowane szczególnie dla zastosowań przy
wykończeniach drewna, które wymagają jednorodnej dystrybucji materiału przy niskich
ciśnieniach, obejmujące: bejce zwykłe, bejce NGR i pigmenty

Dysze powietrzne zaprojektowane na potrzeby natryskiwania ekologicznych materiałów 
na bazie wody nawet z zawartością cząsteczek stałych, jak:
• Lakiery
• Materiały UV
• Farby
• Materiały ceramiczne

Rozmiary dostępnych iglic/dysz:
0,020", 0,030" i 0,040" oraz wiele więcej od 0,5" do 2,8" mm

Wprowadzenie
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Pistolet natryskowy AirPro™

Linia produktów uniwersalnych
Oferowane w trzech technologiach natrysku, aby dopasować się do wymagań Twojego środowiska, 
pistolet Graco AirPro™ cechuje uniwersalność i elastyczność, mające na celu dostosowanie się do 
różnorodnych wymogów natrysku.

Ergonomicznie
zaprojektowane dla najlepszej
obsługi.
Pistolety AirPro™ charakteryzują się
miękkim, kontrolowanym i regulowanym
strumieniem natrysku, zapewniając:

• równomierną dystrybucję materiału
poprzez strumień natrysku
zapewniający optymalne pokrycie;

• lepszą transmisję produktu poprzez
obniżone zużycie powietrza;

• obniżoną turbulencję natrysku
wynikającą z jednorodnego
strumienia powietrza;

• ulepszoną atomizację za sprawą dysz
powietrznych właściwych dla danego
materiału.

Pistolet natryskowy
AirPro™

JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA Dobra Lepsza Najlepsza

TRANSMISJA PRODUKTU Wysoka Wysoka Średnia

PRZEPŁYW MATERIAŁU Niski Średni Wysoki

PRZEPŁYW POWIETRZA Wysoki Niski Niski

NISKOCIŚNIENIOWE ZGODNE Z NORMAMI KONWENCJONALNE

Zasilanie ciśnieniowe Zasilanie grawitacyjne Zasilanie syfonowe

dostępne w 3 typach zasilania
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Informacje wymagane do zamówienia

Zasilanie ciśnieniowe (część 1)
Numer Technologia Typowe Rozmiar
części Opis Zasilanie natryskiwania zastosowanie dyszy
288726 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Gm 0,6 mm
288929 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Gm/Am 0,8 mm
288930 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Gm/Am 1,1 mm
288931 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Gm/Am 1,4 mm
288932 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Gm 1,8 mm
288933 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Gm 2,2 mm
288934 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Gm 2,8 mm
288935 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Gm 0,6 mm
288936 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Gm 0,8 mm
288937 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Gm 1,1 mm
288938 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Gm 1,4 mm
288939 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Gm 1,8 mm
288940 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Gm 2,2 mm
288941 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Gm 2,8 mm
288942 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Gm 0,6 mm
288943 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Gm 0,8 mm
288944 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Gm 1,1 mm
288945 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Gm 1,4 mm
288946 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Gm 1,8 mm
288947 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Gm 2,2 mm
288948 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Gm 2,8 mm
288949 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Gm, dysza SST 1,1 mm
288950 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Gm, dysza SST 1,4 mm
288951 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Gm, dysza SST 1,8 mm
288952 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Gm, dysza SST 1,1 mm
288953 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Gm, dysza SST 1,4 mm
288954 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Gm, dysza SST 1,8 mm
288955 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Gm, dysza SST 1,1 mm
288956 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Gm, dysza SST 1,4 mm
288957 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Gm, dysza SST 1,8 mm
289034 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Am 1,0 mm
289035 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Am 1,2 mm
289036 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Am 1,0 mm
289037 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Am 1,2 mm
288958  Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Bejca 0,6 mm
288959 Pistolet AirPro™   Ciśnieniowe Konwencjonalne Bejca 0,8 mm
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Gm = metale ogólnego zastosowania
Am = motoryzacja



Informacje wymagane do zamówienia

Zasilanie ciśnieniowe (część 2)
Numer Technologia Typowe Rozmiar
części Opis Zasilanie natryskiwania zastosowanie dyszy
289109 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Bejca 1,0 mm
288960 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Bejca 0,6 mm
288961 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Bejca 0,8 mm
289110 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Bejca 1,0 mm
288962 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Bejca 0,6 mm
288963 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Bejca 0,8 mm
289111 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Bejca 1,0 mm
288964 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Na bazie wodnej 0,8 mm
288965 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Na bazie wodnej 1,1 mm
288966 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Na bazie wodnej 1,4 mm
288967 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Na bazie wodnej 0,8 mm
288968 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Na bazie wodnej 1,1 mm
288969 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Na bazie wodnej 1,4 mm
288970 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Na bazie wodnej 0,8 mm
288971 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Na bazie wodnej 1,1 mm
288972 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Na bazie wodnej 1,4 mm
288973 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Materiały ceramiczne 1,5 mm
288974 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Materiały ceramiczne 1,8 mm
288975 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Materiały ceramiczne 2,2 mm
288976 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Materiały ceramiczne 1,5 mm
288977 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Materiały ceramiczne 1,8 mm
288978 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Materiały ceramiczne 2,2 mm
288979 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Materiały ceramiczne 1,5 mm
288980 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Materiały ceramiczne 1,8 mm
288981 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Zgodne z normami Materiały ceramiczne 2,2 mm
288982 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Kleje 1,3 mm
288983 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Konwencjonalne Kleje 1,8 mm
288985 Pistolet AirPro™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe Rozpryskowe 1,1 mm

Zasilanie grawitacyjne (część 1)
289002 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Konwencjonalne Bez kubka 1,4 mm
289003 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Konwencjonalne Bez kubka 1,8 mm
289005 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe Bez kubka 1,4 mm
289006 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe Bez kubka 1,8 mm
289008 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Zgodne z normami Bez kubka 1,4 mm
289009 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Zgodne z normami Bez kubka 1,8 mm
289011 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Konwencjonalne Z kubkiem 1,4 mm
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Zasilanie grawitacyjne (część 2)
Numer Technologia Typowe Rozmiar
części Opis Zasilanie natryskiwania zastosowanie dyszy
289012 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Konwencjonalne Z kubkiem 1,8 mm
289014 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe Z kubkiem 1,4 mm
289015 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe Z kubkiem 1,8 mm
289017 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Zgodne z normami Z kubkiem 1,4 mm
289018 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Zgodne z normami Z kubkiem 1,8 mm
289020 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Konwencjonalne Kubek PPS 3m 1,4 mm
289021 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Konwencjonalne Kubek PPS 3m 1,8 mm
289023 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe Kubek PPS 3m 1,4 mm
289024 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe Kubek PPS 3m 1,8 mm
289026 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Zgodne z normami Kubek PPS 3m 1,4 mm
289027 Pistolet AirPro™ Grawitacyjne Zgodne z normami Kubek PPS 3m 1,8 mm

Zasilanie syfonowe
289028 Pistolet AirPro™ Syfonowe Konwencjonalne Kubek syfonowy 1,4 mm
289029 Pistolet AirPro™ Syfonowe Konwencjonalne Kubek syfonowy 1,8 mm
289030 Pistolet AirPro™ Syfonowe Niskociśnieniowe Kubek syfonowy 1,4 mm
289031 Pistolet AirPro™ Syfonowe Niskociśnieniowe Kubek syfonowy 1,8 mm
289032 Pistolet AirPro™ Syfonowe Zgodne z normami Kubek syfonowy 1,4 mm
289033 Pistolet AirPro™ Syfonowe Zgodne z normami Kubek syfonowy 1,8 mm

Specyfikacje techniczne
Maksymalne ciśnienie wlotu powietrza.........................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie wlotu cieczy............................................................................................................21 bar (2,1 MPa, 300 psi)
Maksymalne ciśnienie powietrza dolotowego natryskiwania niskociśnieniowego/zgodnego z normami*
Niskociśnieniowe** ...................................................................................................................1,3-2,1 bar (0,1-0,21 MPa, 19-30 psi)
Zgodne z normami** ................................................................................................................2,0-2,4 bar (0,2-0,24 MPa, 29-35 psi)
Zużycie powietrza
Konwencjonalne do ogólnego zastosowania z metalami przy 2,5 bar (0,25 MPa, 36 psi) ..................................................357 l/min
Niskociśnieniowe do ogólnego zastosowania z metalami przy 1,3 bar (0,13 MPa, 19 psi) .................................................422 l/min
Zgodne z normami do ogólnego zastosowania z metalami przy 2,0 bar (0,2 MPa, 29 psi) ................................................331 l/min
Zakres temperatury roboczej cieczy i powietrza....................................................................................................0-43°C (32-109°F)
Ciężar.........................................................................................................................................................................410 g (14,46 oz)
Wlot powietrza .....................................................................................................................................................1/4 npsm (R1/4-19)
Wlot cieczy...........................................................................................................................................................3/8 npsm (R3/8-19)
Części mokre ..........................................................................................................303 SST, 17-4 PH SST, PEEK, acetal, UHMWPE

Instrukcja obsługi
Zasilanie ciśnieniowe...............................................................................................................................................................312414
Zasilanie grawitacyjne .............................................................................................................................................................312579
Zasilanie syfonowe ..................................................................................................................................................................312578
* Wytwarza ciśnienie natrysku 0,7 bar (0,07 MPa, 10 psi) przy dyszy powietrznej                                             ** w zależności od rodzaju zastosowania

29



Informacje wymagane do zamówienia
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Części zamienne ogólnego zastosowania
Dysza powietrzna
288861 Zestaw, dysza powietrzna, do materiałów ceramicznych, natryskiwanie konwencjonalne, 1,5 mm
288862 Zestaw, dysza powietrzna, do bejcy, natryskiwanie konwencjonalne, 0,5 - 0,8 - 1,0 mm
288863 Zestaw, dysza powietrzna, do bejcy, natryskiwanie zgodne z normami, 0,5 - 0,8 - 1,0 mm
288864 Zestaw, dysza powietrzna, do bejcy, natryskiwanie niskociśnieniowe, 0,5 - 0,8 - 1,0 mm
289041 Zestaw, dysza powietrzna, do ogólnego zastosowania z metalami, natryskiwanie niskociśnieniowe, 0,5 - 0,8 - 1,1 -1,4 - 1,8 mm
289042 Zestaw, dysza powietrzna, do ogólnego zastosowania z metalami, natryskiwanie zgodne z normami, 0,5 - 0,8 - 1,1 -1,4 - 1,8 mm
289043 Zestaw, dysza powietrzna, do ogólnego zastosowania z metalami, natryskiwanie niskociśnieniowe, 2,8 mm
289044 Zestaw, dysza powietrzna, do ogólnego zastosowania z metalami, natryskiwanie zgodne z normami, 2,2 mm
289045 Zestaw, dysza powietrzna, do ogólnego zastosowania z metalami, natryskiwanie zgodne z normami, 2,8 mm
289046 Zestaw, dysza powietrzna, do materiałów na bazie wodnej, natryskiwanie konwencjonalne, 0,8 - 1,1 - 1.4 mm
289047 Zestaw, dysza powietrzna, do materiałów na bazie wodnej, natryskiwanie niskociśnieniowe, 0,8 - 1,1 - 1.4 mm
289048 Zestaw, dysza powietrzna, do materiałów na bazie wodnej, natryskiwanie zgodne z normami, 0,8 - 1,1 - 1.4 mm
289049 Zestaw, dysza powietrzna, do materiałów ceramicznych, natryskiwanie konwencjonalne, 1,8 - 2,2 - 2.8 mm
289050 Zestaw, dysza powietrzna, do materiałów ceramicznych, natryskiwanie zgodne z normami, 1,5 mm
289051 Zestaw, dysza powietrzna, do klejów, natryskiwanie konwencjonalne, 1,3 - 1,8 mm
289053 Zestaw, dysza powietrzna, do materiałów rozpryskowych, natryskiwanie zgodne z normami, 1,1 mm
289068 Zestaw, dysza powietrzna, do ogólnego zastosowania z metalami, natryskiwanie konwencjonalne, 2,2 mm
289069 Zestaw, dysza powietrzna, do ogólnego zastosowania z metalami, natryskiwanie konwencjonalne, 2,8 mm
289070 Zestaw, dysza powietrzna, do ogólnego zastosowania z metalami, natryskiwanie niskociśnieniowe, 2,2 mm
289115 Zestaw, dysza powietrzna, do materiałów ceramicznych, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,5 mm
289325 Zestaw, dysza powietrzna, do materiałów ceramicznych, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,8 - 2,2 - 2.8 mm
289327 Zestaw, dysza powietrzna, do materiałów ceramicznych, natryskiwanie zgodne z normami, 1,8 - 2,2 - 2,8 mm
289435 Zestaw, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,4 - 1,8 mm
289769 Zestaw, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 1,4 - 1,8 mm
289768 Zestaw, dysza powietrzna, natryskiwanie zgodne z normami, 1,4 - 1,8 mm
289771 Zestaw, dysza powietrzna, automat, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,4 - 1,8 mm
289772 Zestaw, dysza powietrzna, automat, natryskiwanie zgodne z normami, 1,4 - 1,8 mm
289773 Zestaw, dysza powietrzna, automat, natryskiwanie konwencjonalne, 0,5 - 0,8 - 1,1 - 1,4 - 1.8 mm
289784 Zestaw, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 1,8 mm

Dysza (część 1) 
288907 Zestaw, dysza, do bejcy, 0,5 mm
288927 Zestaw, dysza, do bejcy, 0,8 mm
289061 Zestaw, dysza, zasilanie ciśnieniowe, 0,5 mm
289062 Zestaw, dysza, zasilanie ciśnieniowe, 0,8 mm
289063 Zestaw, dysza, zasilanie ciśnieniowe, 1,1 mm
289064 Zestaw, dysza, zasilanie ciśnieniowe, 1,4 mm
289065 Zestaw, dysza, zasilanie ciśnieniowe, 1,8 mm
289066 Zestaw, dysza, zasilanie ciśnieniowe, 2,2 mm
289067 Zestaw, dysza, zasilanie ciśnieniowe, 2,8 mm
289071 Zestaw, dysza, do materiałów na bazie wodnej, 0,8 mm
289072 Zestaw, dysza, do materiałów na bazie wodnej, 1,1 mm
289073 Zestaw, dysza, do materiałów na bazie wodnej, 1,4 mm
289074 Zestaw, dysza, do materiałów ceramicznych, 1,5 mm
289075 Zestaw, dysza, do materiałów ceramicznych, 1,8 mm
289076 Zestaw, dysza, do materiałów ceramicznych, 2,2 mm
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Dysza (część 2)
289077 Zestaw, dysza, do klejów, 1,3 mm
289078 Zestaw, dysza, do klejów, 1,8 mm
289112 Zestaw, dysza, do bejcy, 1,0 mm
289331 Zestaw, dysza, do materiałów ceramicznych, 1,5 mm
289332 Zestaw, dysza, do materiałów ceramicznych, 1,8 mm
289333 Zestaw, dysza, do materiałów ceramicznych, 2,2 mm
289417 Zestaw, dysza, zasilanie syfonowe, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,4 mm
289418 Zestaw, dysza, zasilanie syfonowe, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,8 mm
289559 Zestaw, dysza, do płynów, 1,8 mm
289560 Zestaw, dysza, do płynów, 1,4 mm
289767 Zestaw, dysza, do płynów, 1,8 mm
289774 Zestaw, dysza, do bazy, 1,0 mm
289775 Zestaw, dysza, do bazy, 1,2 mm
289776 Zestaw, dysza, do bazy, 1,4 mm
289777 Zestaw, dysza, natryskwianie zgodne z normami, 1,0 mm
289778 Zestaw, dysza, natryskwianie zgodne z normami, 1,2 mm
289779 Zestaw, dysza, natryskwianie zgodne z normami, 1,4 mm
289780 Zestaw, dysza, do płynów, natryskiwanie konwencjonalne, 1,4 mm
289781 Zestaw, dysza, do płynów, natryskiwanie zgodne z normami, 1,4 mm
289782 Zestaw, dysza, do płynów, natryskiwanie zgodne z normami, 1.8 mm
289783 Zestaw, dysza, do płynów, 1,8 mm
289801 Zestaw, dysza, do bazy, 1,8 mm

Iglica
289270 Zestaw, iglica, 0,5 mm
289271 Zestaw, iglica, 0,8 mm
289272 Zestaw, iglica, 1,1 mm
289273 Zestaw, iglica, SST, 1,4 - 1,8 mm
289351 Zestaw, zestaw iglicy, 2,2 mm
289352 Zestaw, zestaw iglicy, 1,5 - 1,8 mm
289785 Zestaw, iglica, 0,8 - 1,0 - 1,1 mm
289786 Zestaw, iglica, natryskiwanie niskociśnieniowe, konwencjonalne, 1,4 mm
289787 Zestaw, iglica, 2.2 mm
289788 Zestaw, iglica, zasilanie syfonowe, natryskiwanie konwencjonalne/zgodne z normami, 1,4 - 1.8 mm
289789 Zestaw, iglica, zasilanie syfonowe, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,4 - 1,8 mm
289799 Zestaw, iglica, 1,4, 1,8 mm

Zestaw iglica-dysza (część1)
289458 Zestaw, iglica i dysza, do ogólnego zastosowania z metalami, 0,5 mm
289459 Zestaw, iglica i dysza, do ogólnego zastosowania z metalami, 0,8 mm
289460 Zestaw, iglica i dysza, do ogólnego zastosowania z metalami, 1,1 mm
289461 Zestaw, iglica i dysza, SST, 1,1 mm
289462 Zestaw, iglica i dysza, do ogólnego zastosowania z metalami, 1,4 mm
289463 Zestaw, iglica i dysza, SST, do ogólnego zastosowania z metalami, 1,4 mm
289464 Zestaw, iglica i dysza, do ogólnego zastosowania z metalami, 1,8 mm
289465 Zestaw, iglica i dysza, SST, do ogólnego zastosowania z metalami, 1,8 mm
289466 Zestaw, iglica i dysza, do ogólnego zastosowania z metalami, 2,2 mm
289467 Zestaw, iglica i dysza, do ogólnego zastosowania z metalami, 2,8 mm
289468 Zestaw, iglica i dysza, 1,0 mm
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Zestaw iglica-dysza (część2)
289469 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,2 mm
289470 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie zgodne z normami, 1,0 mm
289471 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie zgodne z normami, 1,2 mm
289472 Zestaw, iglica i dysza, do bejcy, 0,5 mm
289473 Zestaw, iglica i dysza, do bejcy, 0,8 mm
289474 Zestaw, iglica i dysza, do bejcy, 1,0 mm
289475 Zestaw, iglica i dysza, do materiałów na bazie wodnej, 0,8 mm
289476 Zestaw, iglica i dysza, do materiałów na bazie wodnej, 1,1 mm
289477 Zestaw, iglica i dysza, do materiałów na bazie wodnej, 1,4 mm
289478 Zestaw, iglica i dysza, SST, do materiałów powodujących wysokie zużycie, natryskiwanie konwencjonalne, 1,5 mm
289479 Zestaw, iglica i dysza, SST, do materiałów powodujących wysokie zużycie, natryskiwanie konwencjonalne, 1,8 mm
289480 Zestaw, iglica i dysza, SST, do materiałów powodujących wysokie zużycie, natryskiwanie konwencjonalne, 2,2 mm
289481 Zestaw, iglica i dysza, SST, do materiałów powodujących wysokie zużycie, natryskiwanie zgodne 

z normami/niskociśnieniowe, 1,5 mm
289482 Zestaw, iglica i dysza, SST, do materiałów powodujących wysokie zużycie, natryskiwanie zgodne 

z normami/niskociśnieniowe, 1,8 mm
289483 Zestaw, iglica i dysza, SST, do materiałów powodujących wysokie zużycie, natryskiwanie zgodne 

z normami/niskociśnieniowe, 2,2 mm
289484 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie konwencjonalne, 1,3 mm
289485 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie konwencjonalne, 1,8 mm
289487 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie konwencjonalne, zasilanie syfonowe, 1,4 mm
289488 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie konwencjonalne, zasilanie syfonowe, 1,8 mm
289489 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie niskociśnieniowe, zasilanie syfonowe, 1,4 mm
289490 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie niskociśnieniowe, zasilanie syfonowe, 1,8 mm
289491 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie zgodne z normami, zasilanie syfonowe, 1,4 mm
289492 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie zgodne z normami, zasilanie syfonowe, 1,8 mm
289493 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie konwencjonalne, zasilanie grawitacyjne, 1,4 mm
289494 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie konwencjonalne, zasilanie grawitacyjne, 1,8 mm
289495 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie niskociśnieniowe, zasilanie grawitacyjne, 1,4 mm
289496 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie niskociśnieniowe, zasilanie grawitacyjne, 1,8 mm
289497 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie zgodne z normami, zasilanie grawitacyjne, 1,4 mm
289498 Zestaw, iglica i dysza, natryskiwanie grawitacyjne, zasilanie grawitacyjne, 1,8 mm

Zestawy końcówki iglicy
288183 Zestaw, końcówka iglicy PEEK, 0,8 mm
288184 Zestaw, końcówka iglicy PEEK, 1,11 mm
288185 Zestaw, końcówka iglicy PEEK, 1,4 mm
288984 Zestaw, pistolet, dysza, 1,3 mm
289001 Zestaw, pistolet, dysza, 1,5 mm
289004 Zestaw, pistolet, dysza, 2,2 mm
289007 Zestaw, pistolet, dysza, 2,8 mm
289350 Zestaw, dysza, 0,5 mm

Części (część 1)
111457 O-ring
244130 Kubek, zestaw dolny , 1 l, natryskiwanie niskociśnieniowe
289016 Zestaw, zestaw uchwytów, ciśnieniowe
289038 Zestaw, zestaw zaworów powietrza



PI
ST

OL
ET

Y 
 •

AI
RP

RO

Części (część 2)
289039 Zestaw, zestaw zaworów powietrza
289052 Zestaw, nakrętka zaworu powietrza
289097 Zestaw, zawór sterowania płynem
289140 Zestaw, spust
289142 Zestaw, zespół zaworu wlotowego powietrza
289195 Filtr, kubek
289451 Zestaw, złączki wlotu powietrza
289452 Zestaw, nakrętka korka powietrza
289770 Zestaw, akcesoria, kubek plastikowy
289792 Zestaw, naprawczy, wlot płynu
289793 Zestaw, naprawczy, nakrętka wlotu płynu
289794 Zestaw, akcesoria, klucz do pistoletu
289796 Zestaw, naprawczy, zawór sterowania powietrzem
289798 Zestaw, akcesoria, zestaw zaworu powietrza

Zestawy naprawcze
289016 Zestaw, zestaw uchwytu, ciśnieniowe
289022 Zestaw, zestaw uchwytu, grawitacyjne
289079 Zestaw, pierścień podtrzymujący
289143 Zestaw, naprawa spustu
289213 Zestaw, uszczelki do kubka, 10 sztuk
289399 Zestaw, naprawa pistoletu
289419 Pistolet, AirPro, pusty
289455 Zestaw, uszczelnienie iglicy
289790 Zestaw, naprawa pistoletu
289791 Zestaw, dysze powietrzne, uszczelnienia

Akcesoria
192407 Obsadka
235117 Kubek z pojedynczym regulatorem, aluminiowy
239802 Kubek ciśnieniowy SST, pojedynczy regulator powietrza
239803 Kubek ciśnieniowy, SST, podwójny regulator powietrza
239804 Kubek ciśnieniowy SST, zdalny, 0,95 l
240266 Kubek wlotowy 1 l (40/zestaw)
244130 Kubek, zestaw dolny, 1 l, natryskiwanie niskociśnieniowe
289563 Zestaw kontrolny do ciśnienia powietrza, 0,5 - 1,8 mm
289564 Zestaw kontrolny do ciśnienia powietrza, 2,2 mm
289565 Zestaw kontrolny do ciśnienia powietrza, 2,8 mm
289566 Zestaw kontrolny do ciśnienia powietrza, bejca
289567 Zestaw kontrolny do ciśnienia powietrza, materiały na bazie wodnej
289568 Zestaw kontrolny do ciśnienia powietrza, materiały powodujące wysokie zużycie, 1,5 mm
289569 Zestaw kontrolny do ciśnienia powietrza, materiały powodujące wysokie zużycie, 1,8-2,2 mm
289589 Zestaw kontrolny do ciśnienia powietrza, manometr
289770 Zestaw, akcesoria, kubek plastikowy
289797 Zestaw, akcesoria, kubek 0,65 l
289802 Zestaw, akcesoria, kubek 1 l
289803 Zestaw kontrolny do natryskiwania niskociśnieniowego, manometr
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Ekonomiczny

konwencjonalny 

pistolet natryskowy 

do drewna i materiałów

na bazie wodnej
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Zaprojektowany z myślą o użytkowniku

Dysze powietrzne dla dwóch
technologii natrysku, spełniające
wymogi twojego środowiska

Ergonomiczna
konstrukcja

Zawór regulacji ciśnienia 
wlotu (cheater) zwiększa
elastyczność natrysku
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Pistolety Finex™ zasilane
ciśnieniowo
•Dostępne w technologii

niskociśnieniowej i konwencjonalnej

• Iglice/dysze oferowane w rozmiarach 
1,0 - 1,2 - 1,4 i 1,8 mm

•Dodatkowa dysza 0,8 mm 
dla technologii konwencjonalnej

Pistolety Finex™ zasilane
grawitacyjnie
•Zasilanie grawitacyjne standardowe 

i w wersji mini oferowane w szerokiej
gamie rozmiarów iglic/dysz

•Kubek plastikowy w zestawie
z pistoletem, dodatkowo można dokupić
kubki 3M™ PPS™ i aluminiowe

Dobrze wyważona i lekka konstrukcja pistoletu Finex™

oferuje bardziej przystępny sposób natrysku

• Dysze powietrzne zoptymalizowane dla osiągnięcia wyższej wydajności i jakości natrysku
• Lekki, ergonomiczny pistolet 
• Lekki spust
• Zintegrowana regulacja zaworu wlotowego powietrza
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Zasilanie 
ciśnieniowe

Zasilanie grawitacyjne 
w wersji mini

Zasilanie 
grawitacyjne



Zasilanie grawitacyjne
Numer Technologia Rozmiar
części Opis Zasilanie natryskiwania dyszy
289256 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Mini-niskociśnieniowa 0,6 mm

289257 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Mini-niskociśnieniowa 0,8 mm

289258 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Mini-niskociśnieniowa 1,0 mm

289259 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Mini-niskociśnieniowa 1,2 mm
289260 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Mini-niskociśnieniowa 1,4 mm
289242 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Konwencjonalne 1,0 mm
289243 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Konwencjonalne 1,3 mm
289244 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Konwencjonalne 1,4 mm
289245 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Konwencjonalne 1,5 mm
289246 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Konwencjonalne 1,8 mm
289237 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe 1,0 mm    
289238 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe 1,3 mm
289239 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe 1,4 mm
289240 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe 1,5 mm
289241 Pistolet Finex™ Grawitacyjne Niskociśnieniowe 1,8 mm

Zasilanie ciśnieniowe
Numer Technologia Rozmiar
części Opis Zasilanie natryskiwania dyszy
289247 Pistolet Finex™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe 1,0 mm

289248 Pistolet Finex™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe 1,2 mm

289249 Pistolet Finex™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe 1,4 mm

289250 Pistolet Finex™ Ciśnieniowe Niskociśnieniowe 1,8 mm
289251 Pistolet Finex™ Ciśnieniowe Konwencjonalne 0,8 mm
289252 Pistolet Finex™ Ciśnieniowe Konwencjonalne 1,0 mm
289253 Pistolet Finex™ Ciśnieniowe Konwencjonalne 1,2 mm
289254 Pistolet Finex™ Ciśnieniowe Konwencjonalne 1,4 mm
289255 Pistolet Finex™ Ciśnieniowe Konwencjonalne 1,8 mm

Informacje wymagane do zamówienia
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Specyfikacje techniczne
Maksymalne ciśnienie wlotu powietrza.........................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy..........................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Zasilanie grawitacyjne
Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego przy natryskiwaniu niskociśnieniowym ..................................2 bar (0,2 MPa, 29 psi)*
Zasilanie ciśnieniowe:
Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego przy natryskiwaniu niskociśnieniowym..............................1,7 bar (0,17 MPa, 24 psi)*
Zużycie powietrza
Zasilanie grawitacyjne natryskiwania niskociśnieniowego w wersji mini .............................198 l/min przy 2,0 bar (0,2 MPa, 29 psi)
Natryskiwanie konwencjonalne, zasilanie grawitacyjne .......................................................269 l/min przy 3,0 bar (0,3 MPa, 43 psi)
Natryskiwanie niskociśnieniowe, zasilanie grawitacyjne......................................................269 l/min przy 2,0 bar (0,2 MPa, 29 psi)
Ciśnienie natryskiwania niskociśnieniowego......................................................................334 l/min przy 1,7 bar (0,17 MPa, 24 psi)
Ciśnienie natryskwiania konwencjonalnego .......................................................................311 l/min przy 3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi)
Zakres temperatury roboczej cieczy i powietrza....................................................................................................0-43°C (32-109°F)
Pistolet natryskowy
Wlot powietrza .....................................................................................................................................................1/4 npsm (R1/4-19)
Wlot cieczy (zasilanie ciśnieniowe) .................................................................................................................3/8-18 npsm (R3/8-19)
Ciężar pistoletu do natryskiwania niskociśnieniowego w wersji mini z zasilaniem grawitacyjnym z kubkiem .........................0,4 kg
Ciężar pistoletu z zasilaniem grawitacyjnym z kubkiem ...........................................................................................................0,5 kg
Ciężar pistoletu z zasilaniem ciśnieniowym ............................................................................................................................0,37 kg
Części mokre ..........................................................................................................Aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

Instrukcja obsługi
.................................................................................................................................................................................................312388

* Wytwarza ciśnienie natrysku 0,7 bar (0,07 MPa, 10 psi) przy dyszy powietrznej                                             ** w zależności od rodzaju zastosowania
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Zestaw korpusu pistoletu
288892 Zestaw, korpus pistoletu, 

natryskiwanie niskociśnieniowe w wersji mini
288893 Zestaw, korpus pistoletu, zasilanie grawitacyjne
288894 Zestaw, korpus pistoletu, zasilanie ciśnieniowe

Zestaw do regeneracji pistoletu
288895 Zestaw, naprawczy, natryskwianie niskociśnieniowe 

w wersji mini
288896 Zestaw, naprawczy, zasilanie grawitacyjne
288897 Zestaw, naprawczy, zasilanie ciśnieniowe

Akcesoria
289322 Kubek grawitacyjny, plastikowy, 0,6 l
289323 Kubek grawitacyjny, plastikowy, 0,125 l
289520 Zestaw, reduktor PPS
289517 Kubek grawitacyjny, aluminiowy, 0,125 l
289321 Kubek grawitacyjny, aluminiowy, 0,250 l
289320 Kubek grawitacyjny, aluminiowy, 0,6 l

Części zamienne ogólnego zastosowania
Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna

289286 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe 
w wersji mini, 0,6 mm

289287 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe 
w wersji mini, 0,8 mm

289288 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe 
w wersji mini, 1,0 mm

289289 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe 
w wersji mini, 1,2 mm

289290 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe 
w wersji mini, 1,4 mm

289291 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 1,0 mm
289292 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 1,2 mm
289293 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 1,4 mm
289294 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 1,5 mm
289295 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 1,8 mm
289296 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,0 mm
289297 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,2 mm
289298 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,4 mm
289299 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,5 mm
289300 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe, 1,8 mm
289301 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe, 

zasilanie ciśnieniowe, 1,0 mm
289302 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe, 

zasilanie ciśnieniowe, 1,2 mm
289303 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe, 

zasilanie ciśnieniowe, 1,4 mm
289304 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie niskociśnieniowe, 

zasilanie ciśnieniowe, 1,8 mm
289305 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 

zasilanie ciśnieniowe, 0,8 mm
289306 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 

zasilanie ciśnieniowe, 1,0 mm
289307 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 

zasilanie ciśnieniowe, 1,2 mm
289308 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, 

zasilanie ciśnieniowe, 1,4 mm
289309 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, zasilanie ciśnieniowe, 1,8 mm
289677 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, zasilanie ciśnieniowe, 2,2 mm
289678 Zestaw iglica, dysza, dysza powietrzna, natryskiwanie konwencjonalne, zasilanie ciśnieniowe, 2,5 mm

Zestaw uszczelnienia iglicy
288890 Zestaw, uszczelnienie iglicy, natryskiwanie niskociśnieniowe w wersji mini
288891 Zestaw, uszczelnienie iglicy, natryskiwanie konwencjonalne
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Pistolety ręczne
do natryskiwania
ze wspomaganiem
powietrznym

Zaprojektowane pod
kątem jak najwyższej
jakości natryskiwania 
i łatwości użycia

Seria AA
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Regulacja kształtu
strumienia na 3/4 obrotu

Wbudowany filtr szeregowy

Wyjątkowo lekki spust

Szybko wymienialny
zestaw iglicy/gniazda

Dysza powietrzna
do miękkiego natryskiwania
i indeksowania (tylko G15)

Zaprojektowany z myślą o użytkowniku
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Konstrukcja przyjazna dla operatora
Pistolety serii AA, zaprojektowane pod kątem możliwości uzyskania jak najwyższej wydajności i jakości
przy jak najmniejszym wysiłku operatora, zawierają elementy wysokiej jakości gwarantujące długotrwałą
eksploatację.
Co najważniejsze, pistolety serii AA umożliwiają znaczą zmianę kształtu strumienia bez wymiany dyszy.

Pistolety serii AA zaprojektowane są do:
• wysokiej jakości natryskiwania wspomaganego powietrzem w różnorodnych zastosowaniach;
• maksymalizacji komfortu operatora i wydajności;
• zmniejszenia ogólnego kosztu;
• poprawy wydajności nanoszenia i zużycia materiałów;
• wszechstronnego natryskiwania przedmiotów o wszystkich kształtach i rozmiarach.

Jakość natryskiwania
Uzyskanie doskonałego
wykończenia

• Udoskonalona konstrukcja dyszy
zapewnia równomierne
rozpylanie i doskonałą jakość
wykończenia

• Unikalna dysza powietrzna
umożliwia miękkie natryskiwanie

• Zwiększona wydajność
nanoszenia wynikająca
z konstrukcji, która dopuszcza
mniejsze ciśnienie materiału
i powietrza

• Regulowany kształt strumienia
oznacza mniejsze nadmierne
natryskiwanie, mniejsze straty
materiału, mniej lotnych
związków organicznych (VOC)
oraz zwiększoną wydajność

Ergonomia
Maksymalizacja wydajności

• Ogólny ciężar jest znacznie
zredukowany, przez co
uzyskuje się jeden
z najlżejszych pistoletów
w swojej kategorii

• Siła pociągania za spust
jest wyjątkowo mała,
przez co zmniejsza się
wysiłek operatora

• Konstrukcja spustu pasuje
do każdej dłoni i zwiększa
komfort pracy operatora
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Wprowadzenie

Ogólny koszt
Oszczędność czasu i pieniędzy

• Łatwy montaż i demontaż
skraca czas napraw

• Zaprojektowany, aby
zminimalizować zużycie części
zamiennych

• Mniej części oznacza niższe
koszty napraw
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Informacje wymagane do zamówienia

Specyfikacje techniczne
Maksymalne ciśnienie robocze materiału .....................................................................................Model G15: 105 bar (10 MPa, 1500 psi)
.....................................................................................................................................................Model G40: 280 bar (28 MPa, 4000 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze powietrza.............................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalna temperatura robocza materiału ..........................................................................................................................43°C (110°F)
Wlot cieczy ............................................................................................................................................................................1/4-18 npsm*
Wlot powietrza ............................................................................................1/4-18 npsm (R1/4-19) gwint zewnętrzny z uszczelniaczem**
Ciężar pistoletu .......................................................................................................................................................................450 g (16 oz)
Ciśnienie akustyczne przy 1,4 bar (140 kPa, 20 psi) .................................................................................................................66,9 dB (A)
Ciśnienie akustyczne przy 7 bar (0,7 kPa, 100 psi) ...................................................................................................................80,0 dB (A)
Korpus pistoletu .........................................................................................................................................................................Aluminium
Filtr materiału ....................................................................................................................................................................................Nr 100
Spust pistoletu:
G15 ..................................................................................................................................................................................................0,95 kg
G40 ..................................................................................................................................................................................................1,77 kg
Części nawilżane...........................................................................................Stal nierdzewna, węglik, bardzo wysoki ciężar molekularny,
....................................................................................................................................................................polietylen, acetal, PTFE, nylon

Instrukcja obsługi
.........................................................................................................................................................................................................311001

* Dostępna złączka obrotowa (opcja)  -  ** Dostępna złączka szybkorozłączna (opcja)

Pistolet G15™

Pistolet na średnie ciśnienie do 105 bar wyposażony w gniazdo węglikowe
i indeksującą dyszę powietrzną (249596) oraz dyszę rozpylającą (materiałową)
wybraną z poniższej tabeli, którą określa się podczas składania zamówienia.

Pistolet G40™

Pistolet na wysokie ciśnienie do 280 bar wyposażony w gniazdo węglikowe,
zatyczkę zabezpieczającą (249256) i indeksującą nakładkę powietrzną (249180)
oraz końcówkę rozpylającą wybraną z poniższej tabeli, którą określa się podczas
składania zamówienia.

Informacje wymagane do zamówienia
Numer
części Opis
287926 Pistolet G15 z gniazdem węglikowym
288844 Pistolet G15 z gniazdem plastikowym
249242 Pistolet G40 z gniazdem węglikowym
249246 Pistolet G40 Hi-Flow
249238 Pistolet do natryskiwania G40 Reverse-A-Clean (RAC™)
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241804 Zestaw filtra końcówek Filtry zamienne do końcówki rozpylającej, wielkości otworów
0,178 - 0,229 i 0.279 mm

241811 Wąż powietrza 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
249424 Zestaw naprawczy do gniazda pistoletu G15 (acetalowego) 
249456 Zestaw naprawczy do gniazda pistoletu G40 (węglikowego) 
249422 Zestaw do naprawy uszczelnień
249585 Zestaw do naprawy spustu

Akcesoria
238561 Zestaw filtrów materiału z siatką nr 100, 3 sztuki
224453 Zestaw filtrów materiału z siatką nr 100, 5 sztuk
238563 Zestaw filtrów materiału z siatką nr 60
189018 Złącze obrotowe materiału 400 bar (40 MPa, 5800 psi) 
238694 Wysokociśnieniowy zawór kulowy materiału 350 bar (35 MPa, 5000 psi) 
241812 Wąż do materiału 242 bar (24 MPa, 3500 psi) 
249473 Zestaw złączek i rurek powietrza

Złączka typu alternatywnego wlotu i węża powietrza
15G093 Wkładka do komory płukania pistoletu G15
15G346 Wkładka do komory płukania pistoletu G40
249140 Zestaw legalizacyjny do natryskiwania niskociśnieniowego
249598 Zestaw do odblokowywania iglicy 
101892 Szczotka do czyszczenia pistoletu
15C161 Zestaw do dokładnego czyszczenia pistoletu
111265 Smar do pistoletów 113 g
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Pistolet do natryskiwania
hydrodynamicznego

Odporne na 
najtrudniejsze warunki

Pistolety XTR™
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Zaprojektowany z myślą o użytkowniku

Dysze XHD

Zintegrowany filtr

Zintegrowana złączka obrotowa
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Wprowadzenie

Pistolety do natryskiwania hydrodynamicznego XTR™
Wzmocniona konstrukcja wytrzymująca najtrudniejsze powłoki
ochronne

• Odporne na najtrudniejsze warunki
• Zwarta konstrukcja umożliwia łatwe manewrowanie
• Maksymalne ciśnienie materiału 345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)
• Różne opcje uchwytów i spustów
• Materiały i konstrukcja o wysokiej jakości

Numer
części Opis
XTR501 Uchwyt okrągły25 mm, spust na cztery palce, płaska dysza*

XTR502 Uchwyt owalny izolowany, spust na cztery palce, dysza XHD RAC*

XTR503 Uchwyt owalny izolowany, spust na dwa palce, dysza XHD RAC*

XTR504 Uchwyt okrągły 25 mm, spust na cztery palce, dysza XHD RAC*

XTR505 Uchwyt okrągły 25 mm, spust na dwa palce, dysza XHD RAC*

Informacje wymagane do zamówienia
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Informacje wymagane do zamówienia
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Specyfikacje techniczne
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy......................................................................................XTR-5: 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi)
Otwór materiału.......................................................................................................................................................................2,3 mm
Wlot materiału ......................................................................................................................................................................1/4 npsm
Maksymalna temperatura materiału ...............................................................................................................................71ºC (160ºF)
Ciśnienie akustyczne ........................................................................................................................................................84,3 dB(A)*
Moc akustyczna ................................................................................................................................................................95,7 dB(A)*
Wymiary....................................................................................................XTR-5: waga 411 g, długość 111 mm, wysokość 180 mm
.............................................................................................polipropylen, nylon, acetal, węglik, odporne na rozpuszczalniki o-ringi

Instrukcja obsługi
.................................................................................................................................................................................................312145
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Części zamienne ogólnego 
zastosowania
Węże
H42503 0,9 m - 6,4 mm - 1/4 cala
H42506 1,8 m - 6,4 mm - 1/4 cala
H42510 3,0 m - 6,4 mm - 1/4 cala
H42525 7,5 m - 6,4 mm - 1/4 cala
H42550 15 m - 6,4 mm - 1/4 cala
H4251X 30 m - 6,4 mm - 1/4 cala
H43803 0,9 m - 9,5 mm - 3/8 cala
H43806 1,8 m - 9,5 mm - 3/8 cala
H43810 3,0 m - 9,5 mm - 3/8 cala
H43825 7,5 m - 9,5 mm - 3/8 cala
H43850 15 m - 9,5 mm - 3/8 cala
H4381X 30 m - 9,5 mm - 3/8 cala
H45010 3.0 m - 12.7 mm - 1/2 cala
H45025 7,6 m - 12,7 mm - 1/2 cala
H45050 15 m - 12,7 mm - 1/2 cala
H4501X 30 m - 12,7 mm - 1/2 cala

Spusty
287450 Zestaw spustu dwupalcowego
287449 Zestaw spustu okrągłego czteropalcowego
287451 Zestaw spustu owalnego izolowanego 

czteropalcowego

Zestaw naprawczy
248837 Zestaw naprawczy do pistoletu, z uszczelką.

Iglica i gniazdo

Filtry
287032 Filtr, nr sita 60, w każdym pistolecie
287033 Filtr, nr sita 100
287034 Filtr, kombinacja sita 60 i 100

Akcesoria
246294 Przedłużacz pistoletu 254 mm

500 bar (50 MPa, 7250 psi)
246295 Przedłużacz pistoletu 380 mm

500 bar (50 MPa, 7250 psi)
246296 Przedłużacz pistoletu 457 mm

500 bar (50 MPa, 7250 psi)
246297 Dysza rozpylająca 180º, 7/8-14 UNC-2B,

500 bar (50 MPa, 7250 psi)
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XSPistolety 
PRO Xs™

Pistolet do natryskiwania

elektrostatycznego

Lepsze wykończenie

Komfort operatora

Oszczędność czasu

Oszczędność materiału
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Zaprojektowany z myślą o użytkowniku

Elastyczna 
elektroda

Wygodny 
uchwyt

Wskazanie 
napięcia 
i natężenia prądu

Alternator napędzany
powietrzem
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Wprowadzenie

Niech będzie LEKKO i ŁATWO
Wszystkie pistolety elektrostatyczne PRO Xs™ są wyposażone we własną technologię zasilania
wewnętrznego firmy Graco. Zarówno pneumatyczne, jak i hydrodynamiczne wspomagane powietrzem,
ręczne i automatyczne pistolety PRO Xs™ łączą oszczędność materiału z małą wagą.

Lepsze wykończenie:

• Indeksująca dysza powietrzna
• Łatwość wyrównania pozwala na spójne 

natryskiwanie
• Elastyczna elektroda
• Trwała elektroda SnapBack™ zapewnia 

większą wytrzymałość i spójność dzięki 
lepszemu wyrównaniu

• Nowa konstrukcja dyszy powietrznej
• Lepsza spójność i jednorodne wyrównanie
• Większa odporność na złamanie dzięki 

nowej konstrukcji

Komfort pracy operatora:

• Uchwyt Select Comfort™

• Maksymalny komfort podczas 
wielogodzinnego natryskiwania

• Opcjonalne rękojeści
• Uchwyt można dopasować do wielkości 

dłoni
• Lekki spust 
• Przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia
• Zintegrowany obrotowy wlot powietrza
• Zapewnia maksymalną elastyczność
• Wyważenie
• Doskonałe wyważenie zapewniające 

satysfakcję operatora

Oszczędności:

• Oszczędność materiału
• Mniejsze straty farby
• Szybki i łatwy montaż
• Łatwy montaż bez połączeń elektrycznych
• Oszczędność czasu i pieniędzy
• Niższy koszt posiadania
• Krótszy czas serwisowania, 

mniejsze wymagania konserwacyjne

Trwałość:

• Turbina i łożyska
• Większa trwałość dzięki lepszej zgodności 

z materiałami
• Bęben
• Szersze gwinty dyszy powietrznej 

zapewniają większą trwałość i dłuższy okres 
eksploatacji

• Wymienny hak
• Oszczędność pieniędzy, ponieważ nie trzeba 

wymieniać całego bębna
• Odporność na rozpuszczalniki
• Ogólnie ulepszona konstrukcja zapewnia 

lepszą zgodność z materiałami

Najważniejsze korzyści:
• Jakość wykończenia i szybkość produkcji pistoletu do natryskiwania pneumatycznego
• Dwukrotnie lepsza transmisja produktu niż w konwencjonalnym pistolecie do natryskiwania pneumatycznego
• Brak problemów z połączeniami elektrycznymi, ponieważ pistolet jest zasilany tylko powietrzem
• Zaskakująca cena jak na pistolet elektrostatyczny
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Informacje wymagane do zamówienia
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PRO XsTM 2
Ten pistolet podnosi operacje wykańczania na jeszcze wyższy poziom 
jakości niż wskazuje na to cena.

Charakterystyka
• Wielkością i ciężarem zbliżony do zwykłego pistoletu niskociśnieniowego 

lub pneumatycznego
• Szybki zwrot z inwestycji
• Pistolet spełniający europejskie wymagania dotyczące lotnych związków 

organicznych
• 3-letnia gwarancja na zasilacz, wszystkie pistolety są wyposażone 

w bęben i uchwyt
• Operator będzie zadowolony z wyważenia
• Napięcie wyjściowe 20 kV

PRO XsTM do materiałów na bazie wodnej
Łatwy montaż i obsługa
Idealny do natrysku materiałów na bazie wodnej w systemach cyrkulacji, 
pistolet PRO Xs™ obniża koszty operacyjne i zużycie materiału. Materiał pozostaje 
uziemiony w pistolecie, dlatego do pracy nie jest wymagany żaden system izolacji.

Obniż koszty operacyjne natrysku materiałów 
na bazie wodnej w systemie cyrkulacji
• Doskonałe rozpylanie dla wysokiej jakości wykończeń
• Wewnętrzne zasilanie elektryczne umożliwia szybki montaż 

i łatwe serwisowanie
• Lekka i zwarta budowa zwiększa wygodę operatora
• Łatwa wymiana zewnętrznej sondy naładowania dzięki szybkozłączce
• Wzmocniona konstrukcja jest silniejsza od produktów konkurencyjnych
• Informacje o napięciu i natężeniu prądu
• Zalecany do użycia przy natrysku materiałów na bazie wody i materiałów 

o szczególnie wysokiej przewodności



PRO Xs™ 3
PRO Xs™ 3 pozwala uzyskać nieoczekiwaną oszczędność materiałów, ergonomię i jakość wykończenia przy
użyciu technologii elektrostatycznej. Trwałość jest bardzo wysoka, jak przystało na produkt firmy Graco.

Charakterystyka
• Napięcie wyjściowe 60 kV do materiałów standardowych, o wysokiej przewodności i na bazie wodnej
• Wspaniała jakość wykończenia
• Wielka oszczędność materiału przy optymalnej wielkości pistoletu

PRO Xs™ 4
Pro Xs4TM oferuje oszczędność materiałów i trwałość w połączeniu z niskim kosztem posiadania, 
a ponadto niską wagę i wygodną konstrukcję, co przekłada się na zmniejszenie zmęczenia operatora.

Charakterystyka
• Napięcie wyjściowe 85 kV
• Duża oszczędność materiału
• Wspaniała jakość wykończenia
• Oszczędność materiału przynosi szybki zwrot z inwestycji przy użyciu technologii natryskiwania 

pneumatycznego
• Mniejszy ogólny koszt posiadania

PRO Xs™ 4 wspomagany powietrzem
Pro Xs™ 4 AA to lekka i wygodna konstrukcja zapewniająca mniejsze
zmęczenie operatora, w połączeniu ze znakomitą transmisją produktu.

Charakterystyka
• Napięcie wyjściowe 85 kV
• Wspaniała jakość wykończenia
• Oszczędność materiału przynosi najszybszy zwrot z inwestycji 

przy użyciu technologii natryskiwania wspomaganego powietrzem
• Spełnia wymagania szybkiej produkcji
• Sąd dostępne okrągłe końcówki rozpylające i dysze
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Numer
części Opis
244399 PRO Xs™ 2, Power Point Design
244400 PRO Xs™ 3, 60 kV, standardowe materiały
244579 PRO Xs™ 3, Smart, 60 kV, standardowe materiały
244575 PRO Xs™ 3, 60 kV, materały o wysokiej przewodności
244576 PRO Xs™ 3, Smart, 60 kV, materały o wysokiej przewodności
244581 PRO Xs™ 3, 60 kV, materały na bazie wodnej
244582 PRO Xs™ 3, Smart, 60 kV, materały na bazie wodnej
245301 PRO Xs™ 3 Kit, 60 kV, materiały na bazie wodnej, z wężem materiału 7,6 m 
245305 Wb PRO Xs™ 3 Kit, 60 kV, Smart, materiały na bazie wodnej, 

z wężem materiału 7,6 m
244401 PRO Xs™ 4, 85 kV, standardowe materiały
244580 PRO Xs™ 4, Smart, 85 kV, standardowe materiały
244572 PRO Xs™ 4, 85 kV, wspomagany powietrzem + GG3xxx FOC
244573 PRO Xs™ 4, Smart 85 kV, wspomagany powietrzem + GG3xxx FOC
247936 PRO Xs™ do materiałów na bazie wodnej
247937 PRO Xs™ Smart do materiałów na bazie wodnej

Informacje wymagane do zamówienia
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Specyfikacje techniczne
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy .........................................................................................................7 bar, (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze powietrza....................................................................................................7 bar, (0,7 MPa, 100 psi)
Ciężar pistoletu.......................................................................................................................................................PRO Xs™ 2: 667 g
................................................................................................................................................................................PRO Xs™ 3: 711 g
................................................................................................................................................................................PRO Xs™ 4: 788 g
..........................................................................................................................................................................PRO Xs™ 4 Aa: 825 g
............................................................................................................................................................................PRO Xs™ WB: 634 g
.................................................................................................................................................................PRO Xs™ WB Smart: 712 g
Długość pistoletu.................................................................................................................................................Pro Xs™ 2 : 21,8 cm
................................................................................................................PRO Xs™ 3 / PRO Xs™ WB / PRO Xs™ WB Smart: 24,6 cm
............................................................................................................................................................................PRO Xs™ 4: 28,2 cm
......................................................................................................................................................................PRO Xs™ 4 Aa: 29,0 cm
Zalecany zakres rezystancji farby ...............................................................................................PRO Xs™ 2: 7–150 megaomów-Cm
..............................................................................................................................PRO Xs™ 3, PRO Xs™ 4 Aa: 7–∞ megaomów/cm
.....................................................................................................................................................PRO Xs™ 4: 25–∞ megaomów/cm
......................................................................................................................................................PRO Xs™ WB: < 1 megaomów/cm
Maks. napięcie wyjściowe................................................................................................................PRO Xs™ 2: Power Point Design
.........................................................................................................................................................PRO Xs™ 3 / Pro Xs™ WB: 60 kV
........................................................................................................................................................PRO Xs™ 4 / Pro Xs™ 4 Aa: 85 kV
Maks. ciśnienie robocze materiału:..............................................................................................................................48,8ºC (120ºF)
Wlot powietrza ...........................................................................................................................................................1/4 Npsm (L.H.)
Wlot materiału ...............................................PRO Xs™ 2, PRO Xs™ 3, PRO Xs™ 4: gwint 3/8-18 npsm (R3/8-19) z uszczelniaczem
..............................................................................................................................................................PRO Xs™ 4 Aa: 1/4-18 Npsm
Części mokre ...........................................................................................................................PRO Xs™ 2, PRO Xs™ 3, PRO Xs™ 4 :
.................................................................................Polietylen, SST, nylon, acetal, PTFE, UHMWPE, fluoroelastomer, PEEK, nikiel
.....................................................................................................................................................................................PRO Xs™ 4 Aa
......................................................................................................................................SST, nylon, PEEK, UHMWPE, węglik, acetal
Parametry akustyczne*
Ciśnienie akustyczne..........................................................................PRO Xs™ 2, PRO Xs™ 3, PRO Xs™ WB, PRO Xs™ 4: 87,0 dBA
....................................................................................................................................................................PRO Xs™ 4 Aa: 95,0 dBA
Moc akustyczna.................................................................................PRO Xs™ 2, PRO Xs™ 3, PRO Xs™ WB, PRO Xs™ 4: 90,4 dBA
.......................................................................................................................................................................Pro Xs™ 4 Aa: 99,7 dBA

Instrukcja obsługi
...........................................................................................................................................................PRO Xs™ 2, Pro Xs™ 4: 309294
.............................................................................................................................................................PRO Xs™ 3: 309294 - 309293
.......................................................................................................................................................................PRO Xs™ 4 Aa: 309296
.........................................................................................................................................................................PRO Xs™ WB: 312900

*Wszystkie odczyty wykonane przy ciśnieniu 2,8 bar (0,3 MPa, 40 psi). Ciśnienie akustyczne zmierzone zgodnie z normą CAGI-PNUEROP-1969.
Moc akustyczna zmierzona zgodnie z normą ISO 3744-1981. UHMWPE = Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej
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Części zamienne ogólnego 
zastosowania
185493 Złączka węża powietrza, do wielu węży
112534 Złącze obrotowe powietrza QuickDisconnect™

222011 Zacisk uziomowy i kabel
241079 Omomierz, elektroniczny
722886 Miernik rezystancji farby
722860 Sonda farby
24A328 Zestaw, sonda
24A329 Zestaw, bęben
24A336 Zestaw, wspornik aluminiowy, 7/16-20
24A335 Zestaw, spust
24A445 Zestaw, śruby spustu
24A332 Zestaw, zasilacz
24A331 Zestaw, zestaw uszczelnienia
24A330 Zestaw, pręt uszczelniający
24A338 Zestaw, iglica, końcówka
24A334 Zestaw, tubka płynu
24A337 Aluminiowy wspornik wlotowy
24A335 Zestaw spustu kompozytowego

Dysze materiału do pistoletu PRO Xs™

197263 Dysza materiału 0,75 mm
197264 Dysza materiału 1 mm
197265 Dysza materiału 1,2 mm
197266 Dysza materiału 1,5 mm
197267 Dysza materiału 1,8 mm
197268 Dysza materiału 2 mm

Dysze powietrzne do pistoletu PRO Xs™

197477 Dysza powietrzna z okrągłym końcem
24A376 Dysza powietrzna o niskim natężeniu przepływu
197479 Dysza powietrzna z zaostrzonym końcem
197480 Dysza powietrzna do szerokiego strumienia
24A439 Dysza powietrzna tylko do dyszy 2,0 mm
24A276 Dysza powietrzna do pistoletu PRO Xs™

do materiału na bazie wodnej
24A274 Zestaw, dysza powietrzna, szara
24A275 Zestaw, dysza powietrzna, szara
24A276 Zestaw, dysza powietrzna, niebieska
24A277 Zestaw, dysza powietrzna, czerwona
24A278 Zestaw, dysza powietrzna, zielona
24A279 Zestaw, dysza powietrzna, szara
24A376 Zestaw, dysza powietrzna, szara
24A438 Zestaw, dysza powietrzna, szara
24A439 Zestaw, dysza powietrzna, szara

Zestawy naprawcze do pistoletu PRO Xs™

244911 Zestaw naprawczy, uszczelnienie linii materiału, Es
244781 Zestaw naprawczy, uszczelnienie linii powietrza, Es
223688 Zestaw do naprawy łożysk
244917 Zestaw naprawczy, elektroda, 

natryskiwanie wspomagane powietrzem
244834 Połączenie obrotowe Es, montaż
277007 Iglica, elektroda

Akcesoria
Zestawy strumienia okrągłego do pistoletu PRO Xs™

256819 Zestaw, dysza do strumienia okrągłego
256820 Zestaw, elektroda do strumienia okrągłego
277851 Zestaw, akcesoria do strumienia okrągłego

Wąż materiału
215637 Wąż, materiał, zestaw, 14 bar, 7,5 m
215638 Wąż, materiał, zestaw, 14 bar, 15 m
245252 Wąż, do materiałów na bazie wodnej, zestaw
240793 Wąż BlueMax™ II 1/4" x 7,5 m (Fbe)
240794 Wąż BlueMax II 1/4" x 15 m (Fbe)
236134 Wąż z końcówką biczową do materiału, 0,9 m
236135 Wąż z końcówką biczową do materiału, 1,8 m

Uziemione węże powietrza - AirFlex™

244963 Wąż z końcówkami, Cond, powietrze, 180 cm
244964 Wąż z końcówkami, Cond, powietrze, 4.5 m
244965 Wąż z końcówkami, Cond, powietrze, 7,5 m
244966 Wąż z końcówkami, Cond, powietrze, 11 m
244967 Wąż z końcówkami, Cond, powietrze, 15 m
244968 Wąż z końcówkami, Cond, powietrze, 23 m
244969 Wąż z końcówkami, Cond, powietrze, 30,5 m

Uziemione węże powietrza - do materiałów 
na bazie wodnej
235068 Wąż powietrza 1,8 m
235069 Wąż powietrza 4,5 m
235070 Wąż powietrza 7,5 m
235071 Wąż powietrza 11 m
235072 Wąż powietrza 15 m
235073 Wąż powietrza 23 m
235074 Wąż powietrza 30 m
24A225 Wąż powietrza, 3/8", 15 m, do pistoletu elektrostatycznego
24A226 Wąż powietrza, 3/8", 23 m, do pistoletu elektrostatycznego
185493 Złączka węża 3/8" - 5/16"

Uziemione węże powietrza z końcówką biczową
236130 Wąż powietrza z końcówką biczową (0,9 m)
236131 Wąż powietrza z końcówką biczową (1,8 m)
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Modele z dyszami iglicowymi 
PEEK lub węglikowymi

Opcjonalny filtr materiału 
na przewodzie

Recyrkulacja aż do dyszy – 
nie ma martwych punktów

66

Dostępne są kolektory 
w szerokim asortymencie

Wytrzymała konstrukcja 
ze stali nierdzewnej

Lekki pistolet – 
waży tylko 680 g

Modele do natryskiwania
niskociśnieniowego,
zgodnego z normami
i konwencjonalnego

Złącza powietrza 
QuickDisconnect™

Modele pistoletów do drewna zawierają dysze
powietrzne i dysze materiałowe zaprojektowane
specjalnie z myślą o pracach przy wykańczaniu drewna

Dostępne modele z pokrętłem regulacji
ilości materiału zapewniają precyzyjną
regulację ilości materiału

Modele do zastosowań o wysokim stopniu zużycia zawierają
iglicę i dyszę z węglika, co zapewnia większą trwałość
w kontakcie z materiałami o właściwościach ściernych



Pistolety automatyczne do natryskiwania niskociśnieniowego, 
konwencjonalnego i zgodnego z normami AirPro™ Automatic
Zaawansowana technologia natrysku do zastosowań w metalu, 
drewnie i o dużym stopniu zużycia

• Oprócz pistoletów niskociśnieniowych i konwencjonalnych 
w szerokiej ofercie znajdują się modele pistoletów zgodnych z normami

• Modele dostępne z pokrętłem regulacji ilości materiału
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej nadaje się do najtrudniejszych powłok, 

od kwasów do materiałów na bazie wodnej
• Dysza powietrzna indeksująca zapewnia szybkie i dokładne pozycjonowanie 

w położeniu pionowym lub poziomym
• Lekka, kompaktowa i zaokrąglona budowa pistoletu
• Równomierne rozpylanie dla wysokiej jakości wykończeń
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Zastosowania o wysokim stopniu zużycia
Dysza Zestaw

Zestaw pistoletu Technologia Wielkość otworu Materiał Przepływ powietrzna iglicy-dyszy
Numer części natryskiwania cale (mm) lepkość l/min (oz/min) Numer części Numer części

24A774 Konwencjonalne 0,059 (1,5) średnia 12–18 (0,36-0,54) 24B537 24A693

24A775 Konwencjonalne 0,070 (1,8) średnia – wysoka 16–20 (0,48-0,60) 24B536 24A694

24B336 Konwencjonalne 0,086 (2,2) wysoka >20 (>0,60) 24B536 24B358

24A776 Niskociśnieniowe 0,059 (1,5) średnia 12–18 (0,36-0,54) 24B541 24A695

24A777 Niskociśnieniowe 0,070 (1,8) średnia – wysoka 16–20 (0,48-0,60) 24B542 24A696

24A778 Konwencjonalne 0,059 (1,5) średnia 12–18 (0,36-0,54) 24B538 24A695

24A779 Konwencjonalne 0,070 (1,8) średnia – wysoka 16–20 (0,48-0,60) 24B543 24A696

Końcówka iglicy i wylot dyszy z węgliku wolframu.

Informacje wymagane do zamówienia
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Zastosowania do drewna
Dysza Zestaw 

Zestaw pistoletu Technologia Wielkość otworu Materiał Przepływ powietrzna iglicy-dyszy
Numer części natryskiwania cale (mm) Lepkość l/min (oz/min) Numer części Numer części

24A768 Konwencjonalne 0,030 (0,8) niska 4–10 (0,12-0,30) 24B533 24A691

24A769 Konwencjonalne 0,040 (1,0) niska – średnia 8–14 (0,24-0,42) 24B533 24A692

24A770 Niskociśnieniowe 0,030 (0,8) niska 4–10 (0,12-0,30) 24B535 24A691

24A771 Niskociśnieniowe 0,040 (1,0) niska – średnia 8–14 (0,24-0,42) 24B535 24A692

24A772 Konwencjonalne 0,030 (0,8) niska 4–10 (0,12-0,30) 24B534 24A691

24A773 Konwencjonalne 0,040 (1,0) niska – średnia 8–14 (0,24-0,42) 24B534 24A692



Specyfikacje techniczne
Maksymalne ciśnienie robocze materiału .....................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze powietrza ....................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Minimalne ciśnienie uruchomienia cylindra pneumatycznego...................................................................3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi)
Maksymalna temperatura robocza materiału .................................................................................................................49°C (120°F)
Ciężar .........................................................................................................................................................................................680 g
Ciężar pistoletu i kolektora.........................................................................................................................................................907 g
Atomizacja...................................................................................................................................rurka o średnicy zewnętrznej 3/8 in
Powietrze nadmuchu...................................................................................................................rurka o średnicy zewnętrznej 3/8 in
Powietrze cylindra .......................................................................................................................rurka o średnicy zewnętrznej 1/4 in
Wlot materiału ..................................................................................................................................................................1/4 in npsm
Części mokre..........................................................................................................stal nierdzewna, UHMWPE, acetal, PTFE, PEEK
Wymiary (bez złączek) ............................................................................................................................5.3 in L x 3.0 in H x 2.0 in W
..........................................................................................................................................(135 mm dł. x 76 mm wys. x 51 mm szer.)
Długość z pokrętłem materiału ..............................................................................................................................................163 mm

Instrukcja obsługi...................................................................................................................................................313516
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Kolektory
288221 Kolektor z dolnymi otworami materiału
288217 Kolektor z otworami bocznymi materiału
288223 Kolektor z ręczną regulacją nawiewu z bocznymi otworami materiału
288160 Kolektor z tylnymi otworami

Kolektor ze złączką tylnego wyprowadzenia materiału. Przeznaczony do zastosowań z robotami lub kompaktowych
288197 Płyta adapterowa kolektora

Płyta adapterowa umożliwia przymocowanie kolektora przy pomocy różnych śrub

Inne
288091 Pokrętło regulacji materiału

Zastępuje pokrywę tłoka w celu precyzyjnej regulacji materiału
24B609 Zespół wspornika montażowego pistoletu

Zawiera wspornik i śrubę
24B707 Wewnętrzny filtr materiału

Wewnętrzny filtr materiału można wymontować bez odłączania przewodu materiału

Dysze powietrzne ze stali nierdzewnej

69

Typ Otwór dyszy Dysza powietrzna Dysza piwietrzna bez
pistoletu cal (mm) z trzpieniem lakaliuzujacym trzpienia lokalizującego
Konwencjonalny 0,020-0,055  24B667 24B671

(0,5-1,4)

Konwencjonalny 0,070 (1,8)  24B668 24B672

Niskociśnieniowy 0,020-0,070  24B665 24B669
(0,5-1,8)

Zgodny z normami 0,020-0,070  24B666 24B670
(0,5-1,8)



Dysza powietrzna
zapewnia miękkie
natryskiwanie

Element 
przytrzymujący
dyszę powietrzną

Dysza powietrzna
indeksująca

Wybór spośród 
różnych kolektorów

Wytrzymała konstrukcja 
ze stali nierdzewnej

Dostępny kolektor z tylnymi otworami 
dla kompaktowych zastosowań

Brak martwych
punktów – recyrkulacja
aż do dyszy
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Złączki powietrza 
Quik-Disconnect™



Automatyczny pistolet natryskowy G40™

Automatic z serii AA (ze wspomaganiem powietrznym)
Wykończenia wysokiej jakości i większe prędkości produkcyjne 
w zastosowaniach do drewna i ogólnych do metali

Właściwości i zalety
• Wyjątkowo lekki pistolet, waży tylko 545 g
• Udoskonalona konstrukcja dyszy rozpylającej zapewnia równomierne rozpylanie 

i doskonałą jakość wykończenia
• Końcówki precyzyjne AAP pozwalają uzyskać bardziej zwartą szerokość natrysku 

i dokładność pozycji
• Zwiększona wydajność nanoszenia wskutek mniejszych ciśnień materiału i powietrza
• Mniej części oznacza niższe koszty napraw
• Dysza powietrzna indeksująca zapewnia szybkie i dokładne pozycjonowanie 

w poziomie i pionie PI
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Specyfikacje techniczne
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy ..................................................................................................276 bar (27,6 MPa, 4000 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze powietrza ....................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie powietrza cylindra.....................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Minimalne ciśnienie uruchomienia...............................................................................................................3,5 bar (0,3 MPa, 50 psi)
Prędkość spustu ..............................................................................................................60 ms (całkowite otwarcie lub zamknięcie)
Maksymalna temperatura robocza materiału .............................................................................................................................49°C
Części mokre.....................................................................................................................SST, węglik, UHMWPE, acetal, polietylen
...............................................................................................................................Chemoodporny fluoroelastomer, PTFE, poliamid
Ciężar pistoletu ..........................................................................................................................................................................545 g
Ciężar pistoletu i kolektora.........................................................................................................................................................770 g

Wlot powietrza
Powietrze rozpylania ...................................................................................................................rurka o średnicy zewnętrznej 3/8 in
Powietrze nadmuchu...................................................................................................................rurka o średnicy zewnętrznej 3/8 in
Powietrze cylindra .......................................................................................................................rurka o średnicy zewnętrznej 1/4 in
Wlot materiału ..................................................................................................................................................................1/4 in npsm
Wymiary (bez złączek) ...................................................................................................135 mm (dł.) x 76 mm (wys.) x 51 mm (szer.)

Instrukcja obsługi
.................................................................................................................................................................................................311052

Numer
części Opis
288046   Pistolet standardowy Zawiera iglicę/kulkę z węglika oraz gniazdo dyfuzora z węglika.

W zamówieniu należy podać wybraną dyszę precyzyjnego AAP.

288044 Pistolet do materiałów Przeznaczony specjalnie do materiałów o niskiej lepkości, 
katalizowanych kwasem nieściernych i katalizowanych kwasem. Zawiera iglicę/kulkę ze stali

nierdzewnej oraz gniazdo z acetalu. W zamówieniu należy podać wybraną
dyszę precyzyjnego AAP.

288053 Pistolet Reverse-A-Clean® (RAC) Pistolet z wbudowaną dyszą RAC pozwala uniknąć zbyt częstych
przestojów wskutek zapychania się końcówki. Zawiera iglicę i gniazdo
z węglika, zatyczkę zabezpieczającą, dyszę powietrzną i dowolnie
wybraną dyszę materiału LTX lub FFA. Kolektory (każda instalacja pistoletu
wymaga koletkora)

288221 Kolektor z dolnymi otworami materiału

288217 Kolektor z otworami bocznymi materiału

288224 Kolektor z ręczną regulacją nawiewu Z otworami bocznymi materiału

288160 Kolektor z tylnym otworem Kolektor ze złączką tylnego wyprowadzenia materiału.
Przeznaczony do zastosowań z robotami lub kompaktowych.

288197 Przejściówka kolektora Przejściówka umożliwia przymocowanie kolektora, korzystając z różnych
układów śrub

Informacje wymagane do zamówienia
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249140 Zestaw weryfikujący do natrysku niskociśnieniowego
Do kontroli ciśnienia powietrza dyszy powietrznej przy różnych ciśnieniach 
powietrza zasilającego 
Nie używać do właściwego natryskiwania

249598 Zestaw do odblokowywania igły
Zestaw zawiera szpikulce do oczyszczania końcówki pistoletu

15C161 Zestaw do dokładnego czyszczenia pistoletu
Zestaw zawiera szczotki i narzędzia do konserwacji pistoletu

249424 Zestaw naprawczy gniazda acetalowego
Zestaw zawiera zamienne gniazda acetalowe (10 szt.) oraz nakrętkę gniazda

249456 Zestaw naprawczy gniazda węglikowego
Zestaw zawiera gniazdo węglikowe, nakrętkę i uszczelkę gniazda

287962 Zestaw naprawczy gniazda SST
Zestaw zawiera zmontowany dyfuzor z gniazdem SST przeznaczony do użytku 
z pigmentowanymi materiałami katalizowanymi kwasem

253032 Zestaw uszczelek dyszy powietrznej
Zestaw 5 uszczelek i 5 o-ringów do zestawu dyszy powietrznej

248936 Uszczelka acetalowa RAC
Zestaw 5 plastikowych (acetalowych) uszczelek RAC na wymianę

287917 Zestaw do konwersji RAC
Przekształca pistolet ze standardową dyszą powietrzną i dyszą materiałową AAP 
na dyszę powietrzną RAC i dyszę materiałową LTX
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Wstęp

Wytrzymała konstrukcja 
ze stali nierdzewnej

Większa prędkość produkcji 
i wyższa jakość wykończenia
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Automatyczny pistolet do natryskiwania hydrodynamicznego
AL Automatic
Właściwości i zalety

• Lekka i kompaktowa konstrukcja zaokrąglonych pistoletów
• Zdolność do obsługi dużych prędkości produkcyjnych
• Masywna konstrukcja ze stali nierdzewnej odpowiednia dla najtrudniejszych materiałów
• Mniej części oznacza niższe koszty napraw
• Szeroki asortyment końcówek do różnych zastosowań

Wstęp
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Numer
części Opis
288048 Pistolet hydrodynamiczny

Zawiera wybraną z szerokiego asortymentu precyzyjną dyszę GG0 do wyboru i wewnętrzny kolektor filtra 
(instalacja pistoletu wymaga kolektora)

241161 Wloty standardowe 1/4” npsm

244930 Kolektor wysokiego przepływu

Specyfikacje techniczne
Maksymalne ciśnienie materiału............................................................................................................276 bar (27,6 MPa, 4000 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze powietrza ....................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie powietrza cylindra.....................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Minimalne ciśnienie uruchomienia cylindra pneumatycznego.....................................................................4,9 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Maksymalna temperatura robocza materiału .............................................................................................................................60°C
Prędkość spustu...............................................................................................................50-70 ms (całkowicie otwarte lub zamkn.)
Części mokre..............................................................................................stal nierdzewna, węglik, UHMWPE, acetal, PTFE, PEEK
Ciężar pistoletu ..........................................................................................................................................................................545 g
Wymiary.........................................................................................................................135 mm (dł.) x 76 mm (wys.) x 51 mm (szer.)

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi.....................................................................................................................................................................311053
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288171 Zestaw do naprawy uszczelnień
239896 Zestaw do naprawy uszczelnienia po stronie materiału
210500 Filtr na przewodzie materiału

77

Informacje wymagane do zamówienia



Wstęp

Automatyczne pistolety elektrostatyczne
PRO Auto™ Xs
Pistolety PRO Auto Xs umożliwiają oszczędność materiału, a dodatkowo są łatwe 
w montażu dzięki modułowej konstrukcji.

Właściwości i zalety
• Model do natryskiwania pneumatycznego — dostępny do materiałów 

standardowych, o wysokiej przewodności i na bazie wodnej
• Model ze wspomaganiem powietrznym — dostępny do materiałów 

standardowych
   • Wspaniała jakość wykończenia
• Łatwy montaż dzięki zasilaniu powietrznemu AP2
• Modułowa budowa kolektora umożliwia szybkie serwisowanie
• Możliwość odczytu wyjściowego napięcia/natężenia prądu pistoletu

przez podłączenie go do monitora kablem światłowodowym

Informacje wymagane do zamówienia
Numer
części Opis
244589 PRO Auto Xs do materiałów standardowych

Zawiera osłonę pistoletu, uchwyt montażowy, kolektor pistoletu oraz pistolet z dyszą materiału 1,5 mm 
i dyszą powietrzną 197477. Osobno należy zamówić uziemiony przewód powietrzny.

244590 PRO Auto Xs do materiałów o wysokiej przewodności
Zawiera osłonę pistoletu, uchwyt montażowy, kolektor pistoletu oraz pistolet z dyszą materiału 1,5 mm 
i dyszą powietrzną 197477. Osobno należy zamówić uziemiony przewód powietrzny.

244591 PRO Auto Xs do materiałów na bazie wodnej
Zawiera osłonę pistoletu, uchwyt montażowy, kolektor pistoletu oraz pistolet z dyszą materiału 1,5 mm 
i nakładką powietrzną 197477. Osobno należy zamówić przewód do materiałów na bazie wodnej 
(zawiera tubę do materiału i złączki do pistoletu). Osobno należy zamówić uziemiony przewód powietrzny.

244592 PRO Auto Xs AA
Zawiera osłonę pistoletu, uchwyty montażowe, kolektor pistoletu oraz pistolet z wybraną dyszą. 
Osobno należy zamówić uziemiony przewód powietrzny.
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Informacje wymagane do zamówienia

PI
ST

OL
ET

Y 
AU

TO
M

AT
YC

ZN
E 

 •
PR

O 
AU

TO
 X

S

Specyfikacje techniczne
  Maksymalne ciśnienie robocze cieczy...................................................................................PRO Auto Xs: 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
.................................................................................................................................PRO Auto Xs AA: 207 bar (20,7 MPa, 3000 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze powietrza ....................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Ciężar pistoletu .......................................................................................................................................................................1,60 kg
Długość pistoletu ...................................................................................................................................................................31,1 cm
Maks. napięcie wyjściowe..........................................................................................................................................................85 kV
Wlot powietrza (złączki znajdują się w zestawie z pistoletem)
Powietrze rozpylania .............................................................................................rurka nylonowa o średnicy zewnętrznej 5/32 cala
Powietrze nadmuchu......................................................................PRO Auto Xs: rurka nylonowa o średnicy zewnętrznej 5/32 cala
.............................................................................................................................................................PRO Auto Xs AA: Nie dotyczy
Prowadnik cylindra ..................................................................................................rurka nylonowa o średnicy zewnętrznej 1/4 cala
Przełącznik wysokiego/niskiego napięcia ...............................................................rurka nylonowa o średnicy zewnętrznej 1/4 cala
Powietrze do turbiny.............................................................................................................................1/4 npsm (l.h.) 1/4 npsm (l.h.)
Wlot materiału..................................................................................................................................PRO Auto Xs: 1/4-18,6 npsm(m)
...........................................................................................................................................................PRO Auto Xs AA: 1/4-18 npsm
Części mokre......................................................................................................PRO Auto Xs: SST, nylon, PEEK, UHMWPE, acetal
..........................................................................................................PRO Auto Xs AA: SST, nylon, PEEK, UHMWPE, węglik, acetal

Instrukcja obsługi
.........................................................................................................................................................................PRO Auto Xs: 309297
....................................................................................................................................................................PRO Auto Xs AA: 309298
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Akcesoria
224117 Moduł wyświetlacza E/S
Odbiera sygnały przesyłane światłowodem z pistoletu
PRO Auto Xs i wyświetla wyjściowe napięcie oraz natężenie
prądu pistoletu. Do montażu w standardowym stelażu DIN
o szerokości 19 cali. Patrz instrukcja obsługi 308265.

Kable światłowodowe
Do połączenia kolektora pistoletu z modułem wyświetlania
lub łącznika grodziowego i modułu wyświetlania. Tylko do
wyświetlacza 224117. Patrz instrukcja obsługi 308265.
224682 7,6 m

235301 Zasilacz
Służy do zasilania napięciem stały modułu wyświetlania E/S
224117. Patrz instrukcja obsługi 308265. 

189762 Zdalny wyświetlacz napięcia
Zasilany z baterii miernik wyświetla bieżące napięcie
natryskiwania. Montaż zdalny poza strefą niebezpieczną.
Połączenie z pistoletem kablem światłowodowym.
Patrz instrukcja obsługi 308265.

Kable światłowodowe
Do połączenia kolektora pistoletu z modułem wyświetlania
(189762) lub kolektora pistoletu i łącznika grodziowego.
Patrz instrukcja obsługi 308265.
224674 15 m
224676 30,5 m

Zestaw do wyświetlania kV
236917 z kablem światłowodowym 7,6 m
236919 z kablem światłowodowym 15 m
236921 z kablem światłowodowym 30,5 m
Zawiera zdalny wyświetlacz napięcia (189762)

236853 Zawór spustowy
Montowany bezpośrednio na kolektorze w celu
przyspieszenia spuszczania i zmiany koloru.

236854 Regulator materiału
Pilotowany powietrzem regulator montowany na kolektorze
w celu precyzyjnego sterowania materiałem.

245324 Zestaw do konwersji na pistolet do materiałów
o wysokiej przewodności PRO Auto Xs
Umożliwia przekształcenie pistoletu PRO Auto Xs do
materiałów standardowych na pistolet do natryskiwania
materiałów o wysokiej przewodności PRO Auto Xs.

SPRZĘT MIERNICZY
Miernik rezystancji farby (używany w komplecie)
722886 Miernik
722860 Sonda
236003 Miernik i sonda wysokiego napięcia
Cały zestaw zawiera sondę wysokiego napięcia, 
miernik i przewód uziomowy.
241079 Omomierz
Służy do pomiaru rezystancji pistoletu i uziemienia części.
245277 Zestaw sprzętu mierniczego
Zawiera sondę wysokiego napięcia 236003, kartridż
i alternator PRO Xs 245278. Uchwyt testowy, tuleję
korygującą 189351, futerał oraz instrukcję obsługi.
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Proste rozwiązania 

do małych zastosowań

Zbiorniki
ciśnieniowe
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Informacje wymagane do zamówienia
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Numer
części Opis

236155 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do niskiego ciśnienia o pojemności 7,6 l
236156 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do niskiego ciśnienia z mieszadłem o pojemności 7,6 l
236157 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do wysokiego ciśnienia o pojemności 7,6 l
236158 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do wysokiego ciśnienia z mieszadłem o pojemności 7,6 l
236143 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do niskiego ciśnienia o pojemności 19 l
236146 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do niskiego ciśnienia z mieszadłem o pojemności 19 l
236149 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do wysokiego ciśnienia o pojemności 19 l
236152 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do wysokiego ciśnienia z mieszadłem o pojemności 19 l
236144 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do niskiego ciśnienia o pojemności 38 l
236147 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do niskiego ciśnienia z mieszadłem o pojemności 38 l
236150 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do wysokiego ciśnienia o pojemności 38 l
243589 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do wysokiego ciśnienia o pojemności 38 l, bez regulatora
236153 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do wysokiego ciśnienia z mieszadłem o pojemności 38 l
236145 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do niskiego ciśnienia o pojemności 57 l
236148 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do niskiego ciśnienia z mieszadłem o pojemności 57 l
236151 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do wysokiego ciśnienia o pojemności 57 l
236154 Zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej do wysokiego ciśnienia z mieszadłem o pojemności 57 l
171226 Aluminiowy zbiornik ciśnieniowy o pojemności 9,5 l
223833 Aluminiowy zbiornik ciśnieniowy z dwoma regulatorami o pojemności 9,5 l
248224 Aluminiowy zbiornik ciśnieniowy o pojemności 9,5 l
248225 Aluminiowy zbiornik ciśnieniowy o pojemności 18,9 l
239801 Kubek ciśnieniowy 0,95 l
239802 Kubek ciśnieniowy 0,95 l, jeden regulator
239803 Kubek ciśnieniowy 0,95 l, dwa regulatory
239804 Kubek ciśnieniowy 0,95 l, zestaw zdalny z wężami
233498 Zestaw węży, do kompletu
233499 Zestaw węży, do kompletu Złącza ze stali nierdzewnej
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Specyfikacje techniczne
Rzeczywista pojemność zbiornika:...........................................................................................................................33 l: rozmiar 19 l
..................................................................................................................................................................................48 l: rozmiar 38 l
..................................................................................................................................................................................72 l: rozmiar 57 l
Maksymalne ciśnienie robocze
Zbiornik na niskie ciśnienie regulowane..........................................................................................................1 bar (0,1 MPa, 15 psi)
Zbiornik na wysokie ciśnienie regulowane....................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Ustawienie zaworu dekompresji ...................................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Standardowe zużycie powietrza przez mieszadło
(tryb pracy ciągłej)...................................0,42 m3/min przy 60 obr./min oraz ciśnieniu roboczym powietrza 5 bar (0,5 MPa, 80 psi)
Wielkość wlotu powietrza .............................................................................................................................................1/4–18 npt(m)
Rozmiar wylotu cieczy...............................................................................................................................................3/8–18 npsm(m)
Rozmiar dolnego wylotu .................................................................................................................................................3/4–14 npt(f)
Części mokre
Modele bez mieszadła.......................................................stal nierdzewna 304 i 316, Santoprene, poliamid termoplastyczny i PET
Modele z mieszadłem...............................................stal nierdzewna 304 i 316, Santoprene, poliamid termoplastyczny, PET i brąz
* Moc akustyczna przy ciśnieniu 7 bar (0,7 MPa, 100 psi): 92 dB
* Ciśnienie akustyczne przy ciśnieniu 7 bar (0,7 MPa, 100 psi): 82 dB
* Pomiar mocy i ciśnienia akustycznego wykonano zgodnie z normą ISO 9614-2

Santoprene jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Exxon Mobil
Advanced Elastomer Systems, L.P.

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi zbiornika ciśnienioweg...............................................................................................................................308369
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Akcesoria
15D058 Polietylenowe wkładki do zbiorników 7,6 l (20 szt.)
15D059 Polietylenowe wkładki do zbiorników 19 l (20 szt.)
15D060 Polietylenowe wkładki do zbiorników 38 l (20 szt.)
15D061 Polietylenowe wkładki do zbiorników 57 l (8 szt.)
117572 Uszczelka pokrywy do zbiornika 7,6 l z materiału Thiokol (standardowa)
117575 Uszczelka pokrywy do zbiornika 7,6 l z PTFE
117571 Uszczelka pokrywy do zbiorników 19, 38, 57 l z materiału Thiokol (standardowa)
117574 Uszczelka pokrywy do zbiorników 19, 38, 57 l z PTFE powlekana
111380 Zestaw zwornicy zamiennej do zbiorników 7,6 l
111381 Zestaw zwornicy zamiennej do zbiorników 19, 38, 57 l
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Zestaw Finex™ do
natryskiwania
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Przystępne zestawy 

do natryskiwania 

zapewniające wysoką

jakość prac

wykończeniowych
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Jednostki
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Przystępne zestawy do natryskiwania zapewniające wysoką 
jakość prac wykończeniowych

• Wysoka jakość natryskiwania
• Niska pulsacja wyjściowa dzięki regulatorowi materiału
• Wyposażony w nowy pistolet Finex™ z zasilaniem ciśnieniowym
• Mały i lekki zestaw łatwo można przewozić
• Zaprojektowany z myślą o niestandardowych zastosowaniach do metalu i drewna
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Specyfikacje techniczne
Dane techniczne agregatu do natryskiwania
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy..........................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie wlotu powietrza.........................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Zakres temperatur roboczych ..............................................................................................................................................4,4–43°C
Ciężar zestawu ..........................................................................................................................................................................9,0 kg
Części mokre
Pompa..................................................................................................................................................acetal, PTFE, stal nierdzewna
Pistolet ....................................................................................................................aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
Inne.............................................................................................................................................................................................nylon

Dane techniczne pistoletu
Maksymalne ciśnienie wlotu powietrza.........................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy..........................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego przy natryskiwaniu niskociśnieniowym..............................1,7 bar (0,17 MPa, 24 psi)*
Zużycie powietrza
Ciśnienie natryskiwania niskociśnieniowego......................................................................334 l/min przy 1,7 bar (0,17 MPa, 24 psi)
Ciśnienie natryskwiania konwencjonalnego .......................................................................311 l/min przy 3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi)
Zakres temperatury roboczej cieczy i powietrza .....................................................................................................................0-43°C
Parametry akustyczne**
Ciśnienie zasilania konwencjonalnego
Ciśnienie akustyczne przy 3,4 bar (0,34 kPa, 50 psi) ......................................................................................................83,49 dB (A)
Moc akustyczna przy 3,4 bar (0,34 kPa, 50 psi) .............................................................................................................90,70 dB (A)
Zasilanie ciśnieniowe natryskiwania niskociśnieniowego
Ciśnienie akustyczne przy 1,7 bar (0,17 kPa, 24 psi) ......................................................................................................81,96 dB (A)
Ciśnienie akustyczne przy 1,7 bar (0,17 kPa, 24 psi) ......................................................................................................88,88 dB (A)

Instrukcja obsługi
Zestaw do natryskiwania Finex ...............................................................................................................................................312473
Instruckja do pomp Husky ......................................................................................................................................................308553
Pistolet Finex ...........................................................................................................................................................................312388
Regulatory ciśnienia materiału ................................................................................................................................................308325

* Wytwarza ciśnienie natrysku 0,7 bar (0,07 MPa, 10 psi) przy dyszy powietrznej

Informacje wymagane do zamówienia — zestawy i pistolety
Numer części Zestaw Pistolet Numer części Rozmiar iglicy-dyszy - mm (cale)
289353 Zestaw Finex 289249 1,4 (0,055)

z konwencjonalnym 
pistoletem Finex

289354 Zestaw Finex 289254 1,4 (0,055)
z pistoletem 
niskociśnieniowym 
Finex

Informacje wymagane do zamówienia
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Akcesoria
Węże ssące
245082 Aluminium, 1,2 m, do zbiornika 18,9 l
245083 Stal nierdzewna, 1,2 m, do zbiornika 18,9 l

Regulatory cieczy
241976 Regulator cieczy, acetal, 0-2 bar (0-0,2 MPa, 0-30 psi)
236450 Regulator cieczy, acetal, 0-7 bar (0-0,7 MPa, 0-100 psi)
214706 Regulator cieczy, stal nierdzewna, 0-7 bar (0-0,7 MPa, 0-100 psi)

Filtry cieczy na wlocie pistoletu
Montowane pomiędzy wężem a wlotem do pistoletu, 
aby zapobiec zanieczyszczaniu natryskiwanych powierzchni cząsteczkami stałymi.
915921 Filtr wlotowy pistoletu, stal nierdzewna, siatka 100 (150 mikronów),

3/8 npsm (m x f), 35 bar (3,5 MPa, 500 psi)
238564 Zamienne elementy sita, nr 25,

siatka 60 (250 mikronów), stal nierdzewna
238562 Zamienne elementy sita, nr 25,

siatka 100 (150 mikronów), stal nierdzewna

Filtry cieczy na wylocie pompy
Filtry montowane na wylocie pompy Husky™

114361 Filtr cieczy, nylon, nr siatki 80, 3/8 npt(fbe), 10 bar (150 psi, 1 MPa)
235677 Filtr materiału, aluminium, siatka 60 (250 mikronów)

wlot1/4 npsm(f) x wylot 1/4 npsm(m), 207 bar (21 MPa, 3000 psi)
223160 Filtr materiału, stal nierdzewna, siatka 60 (250 mikronów)

wlot1/8 npt(f) x wylot 3/4 npt(m), 350 bar (35 MPa, 5000 psi)

Węże w komplecie
289522 Wąż powietrza/materiału, 7,6 m, złącza ze stali nierdzewnej

Zestawy naprawcze pomp
D03-xxx Zestaw naprawczy do pompy Husky

Zestawy naprawcze do pistoletu
288891 Zestaw uszczelnienia iglicy
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Zestawy do natryskiwania

na drewnie

zapewniające wysoką

jakość wykończenia

Triton™
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Agregaty Triton™

• Dostępne z pistoletami AirPro
do zastosowań ogólnych 
do metalu, do drewna lub 
do materiałów na bazie wody

Regulatory powietrza o dużym przepływie
• Dostarczają do 35% więcej powietrza do pistoletu,

zapewniając doskonałą atomizację

Uniwersalny, lekki wąż powietrza
• Zmniejsza zmęczenie operatora

Niska pulsacja
pompy Triton™

• Zapewnia stały wzór 
natrysku i jednorodną
grubość powłoki

Pistolet natryskowy AirPro™ lub PRO Xs™

• Doskonała jakość wykończenia 
przy natryskiwaniu 
konwencjonalnym, 
niskociśnieniowym, 
zgodnym z normami 
lub elektrostatycznym

Wysokowydajne ssanie
• Natryskuje materiały 

w dużym zakresie lepkości

Łatwy w obsłudze zawór 
cyrkulacyjny
• Oszczędza materiał i czas

podczas płukania, napełniania
i zmiany kolorów

Pompa Triton™ z trwałego metalu
• Charakteryzuje się niskimi

wymogami konserwacyjnymi 
i długim okresem eksploatacji
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Wreszcie... zestaw do natryskiwania 
zaprojektowany specjalnie 
z myślą o rynku wykończeń
Triton™ jest zestawem do natryskiwania z pompą membranową sterowaną 
powietrzem nakładającym wysokiej jakości wykończenie dekoracyjne 
na elementy drewniane i metalowe. Triton™ jest bardziej efektywną alternatywą 
dla tradycyjnych zbiorników ciśnieniowych i standardowych pomp membranowych.

Wysokiej jakości wykończenie

Niskie pulsacje i łagodne przełączenie pompy zapewniają stały wzór natrysku.

Łatwość obsługi

Szybka zmiana kolorów i sprawne napełnianie pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.
Odporna konstrukcja
Pompy ze stali nierdzewnej lub aluminium obsługują szeroką gamę cieczy.

Natrysk bejc, środków uszczelniających, lakierów i powłok wykończeniowych:
• Meble drewniane i stolarka meblowa
• Okna i drzwi drewniane
• Wyroby z drewna na indywidualne potrzeby

Wstęp

TR
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Informacje wymagane do zamówienia

Numer
części Opis

233480 Zestaw do natryskiwania Triton Aluminum Montaż na wózku Zestaw podstawowy  
233481 Zestaw do natryskiwania Triton Stal nierdzewna Montaż na wózku Zestaw podstawowy   
233482 Zestaw do natryskiwania Triton Aluminum Montaż na wózku Conventional  
233483 Zestaw do natryskiwania Triton Stal nierdzewna Montaż na wózku Conventional       
233484 Zestaw do natryskiwania Triton Aluminum Montaż na wózku Niskociśnieniowy
233485 Zestaw do natryskiwania Triton Stal nierdzewna Montaż na wózku Niskociśnieniowy
234915 Zestaw do natryskiwania Triton Aluminum Montaż na wózku Zgodny z normami     
234916 Zestaw do natryskiwania Triton Stal nierdzewna Montaż na wózku Zgodny z normami      
233746 Zestaw do natryskiwania Triton Aluminum Montaż na wózku PRO Xs 2  
233747 Zestaw do natryskiwania Triton Aluminum Montaż na wózku PRO Xs 3  

Specyfikacje techniczne
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy..........................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalne ciśnienie powietrza na wejciu ..................................................................................................7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksymalny przepływ cieczy (pompa na 212 cykli/min) ........................................................................................32 l/min (8,5 g/m)
Wyporność pompy .......................................................................................................................................160 cm3/cykl (5 oz/cykl)
Złącze wlotu powietrza .........................................................................................................................................................1/4 npt(f)
Złącze wylotu acetalowego regulatora cieczy ....................................................................................................................3/8 npt(m)
Złącze wylotu regulatora cieczy ze stali nierdzewnej......................................................................................................3/8 npsm(m)
Wlot pompy ..........................................................................................................................................................................3/4 npt(f)
Wylot pompy.........................................................................................................................................................................3/8 npt(f)
Złącze wylotu cieczy...........................................................................................................................................................3/8 npt(m)
Średnie zużycie powietrza
Konwencjonalne Zgodne z normami Niskociśnieniowe Elektrostatyczne
Pistolet:.......................................................................................396 l/min Pistolet: 339 l/min Pistolet: 420 l/min Pistolet: 566 l/min
Pompa:..........................................................................................................42 l/m Pompa: 42 l/m Pompa: 42 l/m Pompa: 42 l/min
Ogółem: ....................................................................................438 l/min Ogółem: 381 l/min Ogółem: 462 l/min Ogółem: 608 l/min
Parametry akustyczne*
Poziom ciśnienia akustycznego przy 2,8 bar (0,28 MPa, 40 psi) ............................................................................................69 dBA
Poziom mocy akustycznej przy 2,8 bar (0,28 MPa, 40 psi).....................................................................................................81 dBA
*Ciśnienie akustyczne mierzone w odległości 1 metra od jednostki. Moc akustyczna mierzona zgodnie z normą ISO 3744.
Parametry akustyczne dotyczą tylko pompy TRITON, bez pistoletu natryskowego. 
Parametry akustyczne pistoletu są podane w jego instrukcji obsługi.
Ciężar
Zestaw na zbiorniku 18,9 l (aluminium/stal nierdzewna) ....................................................................................................10/12,7 kg
Zestaw ze stojakiem (aluminium/stal nierdzewna) ............................................................................................................9,1/12,3 kg
Zestaw na wózku (aluminium/stal nierdzewna) ...............................................................................................................13,6/16,4 kg
Zestaw do montażu na ścianie (aluminium/stal nierdzewna) ............................................................................................8,6/10,9 kg

Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi pompy i części ...........................................................................................................................................309303
Instrukcja obsługi agregatu natryskowego i części ................................................................................................................309304
Instrukcja obsługi agregatu natryskowego .............................................................................................................................309305
Instrukcja obsługi zestawu mieszadła.....................................................................................................................................309306
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Części zamienne ogólnego zastosowania
245065 Zestaw naprawczy do membrany 095
245066 Zestaw naprawczy zaworu powietrza
245067 Zestaw naprawczy do gniazda ze stali nierdzewnej i kulki acetalowej
245068 Zestaw naprawczy do wałka membrany
210500 Filtr na przewodzie (wlot pistoletu)
238561 Filtr wlotowy na wymianę (205264), siatka 100 (149 μ) (3 szt.)
238563 Filtr wlotowy na wymianę (205265), siatka 60 (250 μ) (3 szt.)
236450 Regulator, A/S, wskaźnik SS
111911 Jednostka filtra przelewowego - linia sitka

Akcesoria
114361 Nylonowy filtr materiału, siatka 80 (177 μ)
235677 Nylonowy filtr materiału, siatka 60 (250 μ)
236450 Acetalowy regulator materiału, wskaźnik ze stali nierdzewnej, 0-7 bar
245082 Zestaw akcesoriów, aluminiowa rura ssąca, do zbiornika
245083 Zestaw akcesoriów, rura ssąca ze stali nierdzewnej, do zbiornika
244447 Wąż do materiału
244448 Wąż do powietrza
233498 Zestaw węży, do kompletu
233499 Zestaw węży, do kompletu, złącza ze stali nierdzewnej
240425 Wąż, pistolet PRO Xs, do kompletu
239631 Zestaw węża powietrza z końcówką biczową, 1/4", 1,2 m
239622 Zestaw węża powietrza z końcówką biczową, 3/8", 1,2 m
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Wysoka wydajność

Wysokiej jakości

wykończenie 

Agregaty 

do natryskiwania

Merkur™

M
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Szybkozłącze
• Ułatwia demontaż pompy dolnej 

od silnika powietrznego

Zaprojektowany z myślą o użytkowniku

Cylinder i tłok wyporowy
• Zaprojektowane do obsługi 

szerokiego zakresu powłok

Zawór powietrza
• Umożliwia płynną 

i szybką wymianę

Płyn uszczelniający gardziel (TSL™)
• Wskaźnik poziomu
• Wydłużone naczynie „wet cup” 

do napełniania zewnętrznego 
i monitorowania poziomu TSL

Połączenie obrotowe 360° na wlocie
• Ułatwia dostęp do pojemnika 

z prawie każdego miejsca

Uszczelnienie gardzieli i tłoka
• Samoregulowane, z dociskiem

sprężynowym, aby wyeliminować
potrzebę regulacji zapewniającej
długą żywotność uszczelnienia

• Konstrukcja ze sprężyną śrubową
zapewnia łatwe płukanie
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Zaawansowana technologia. Doskonała wydajność.
Nowe i ulepszone zestawy Merkur™ zapewniają lepszą wydajność i niezawodność niż inne pompy 
tej klasy. Dzięki większej ilości modeli i konfiguracji do wyboru możesz uzyskać precyzyjne ciśnienie 
i wydajność, których potrzebujesz dla wszystkich swoich zastosowań w dziedzinie natrysku
wykańczającego.

Silnik powietrzny
• Najlepszy technologicznie silnik powietrzny na rynku
• Niskie zużycie paliwa zapewniające wzrost wydajności
• Tłumik zapewnia niski poziom hałasu roboczego
• Dostęp do zaworu od zewnątrz umożliwia łatwe serwisowanie i wymianę w trakcie pracy, 

aby czas przestoju operatora był jak najkrótszy
• Regulatory powietrza umieszczone na wysokości powietrza umożliwiają łatwe sterowanie

i monitorowanie uszczelki gardzieli i obudowy tłoka
• Chroni pompowany materiał i naczynie „wet cup” przed zanieczyszczeniem i może być

z łatwością demontowana w celu przeglądu i naprawy

Jednostki
Dolna pompa
• Łatwa w płukaniu konstrukcja umożliwia szybkie zmiany koloru i mniejsze zużycie

rozpuszczalnika
• Konstrukcja pomp ze stali nierdzewnej serii 300 zapewnia długotrwałą wytrzymałość
• Konstrukcja zawiera mniej części, co przekłada się na łatwość serwisowania i niższy koszt

posiadania

Monitoruj i chroń swoją pompę za pomocą w pełni zintegrowanego 
lokalnego systemu monitorującego!
• Łatwa do ustawienia ochrona przed niekontrolowanym wzrostem parametrów, 

w której ustawiasz limit tempa cyklu
• Diagnostyka pompy informuje, kiedy należy przeprowadzać konserwację
• Licznik porcji z możliwością resetowania śledzi zużycie materiału i harmonogram konserwacji

Wstęp

M
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Informacje wymagane do zamówienia

Zestawy ze wspomaganiem powietrznym

Merkur 10:1 - 4,5 l/min - 75 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis

G10W05 Montaż naścienny, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G10W06 Montaż naścienny, DataTrak™, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G10W07 Montaż naścienny, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G10W08 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G10C07 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G10C08 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G10C09 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G10C10 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G10C11 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, pojemnik (5 l)
G10C13 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, pojemnik (5 l)

Merkur 15:1 - 1,5 l/min - 25 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis
G15W05 Montaż naścienny, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15W06 Montaż naścienny, DataTrak (tylko licznik cykli), pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15W07 Montaż naścienny, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G15W08 Montaż naścienny, DataTrak (tylko licznik cykli), pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G15C07 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15C08 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak (tylko licznik cykli), pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15C09 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G15C10 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak (tylko licznik cykli), pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, 

wąż syfonowy
G15C11 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, pojemnik (5 l)
G15C12 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak (tylko licznik cykli), pistolet G15, gniazdo węglikowe, pojemnik (5 l)
G15C13 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, pojemnik (5 l)
G15C14 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak (tylko licznik cykli), pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, 

pojemnik (5 l)
G15T03 Montaż na stojaku, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15T04 Montaż na stojaku, DataTrak (tylko licznik cykli), pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15T05 Montaż na stojaku, pistolet G15, gniazdo węglikowe, pojemnik (5 l)

Przepływ przy 60 cyklach/min
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Merkur 15:1 - 3 l/min - 50 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis

G15W25 Montaż naścienny, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15W26 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15W27 Montaż naścienny, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G15W28 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G15C27 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15C28 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15C29 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G15C30 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G15C31 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, pojemnik (5 l)
G15C33 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, pojemnik (5 l)
G15T13 Montaż na stojaku, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15T14 Montaż na stojaku, DataTrak, pistolet G15, gniazdo węglikowe, wąż syfonowy
G15T15 Montaż na stojaku, pistolet G15, gniazdo węglikowe, pojemnik (5 l)

Merkur 15:1 - 9 l/min - 150 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis
G15W55 Montaż naścienny, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G15W56 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G15C83 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy
G15C84 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G15, gniazdo węglikowe, filtr materiału, wąż syfonowy

Merkur 18:1 - 7,5 l/min - 125 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis
G18W07 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G18W0   8 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G18W09 Montaż naścienny, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G18W10 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G18C05 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G18C06 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G18C07 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G18C08 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy

Przepływ przy 60 cyklach/min
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Informacje wymagane do zamówienia

Merkur 23:1 - 6 l/min - 100 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis

G23W09 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G23W10 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G23W11 Montaż naścienny, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G23W12 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G23C07 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, pojemnik (5 l)
G23C11 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, pojemnik (5 l)
G23C09 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G23C12 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G23C13 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G23C14 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy

Merkur 24:1 - 9 l/min - 150 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis
G24W07 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G24W08 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G24W09 Montaż naścienny, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G24W10 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G24C09 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G24C10 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G24C11 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G24C12 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy

Merkur 28:1 - 7,5 l/min - 125 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis
G28W11 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G28W12 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G28W13 Montaż naścienny, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G28W14 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G28W17 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G28W18 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G28C09 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G28C10 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G28C11 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G28C12 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G28C15 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
  G28C16 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V

Przepływ przy 60 cyklach/min
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Merkur 30:1 - 1,5 l/min - 25 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis

G30W13 Montaż naścienny, pistolet G40, wąż syfonowy
G30W14 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, wąż syfonowy
G30W15 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30W16 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30W17 Montaż naścienny, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G30W18 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G30C39 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30C40 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30C23 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, pojemnik (5 l)
G30C27 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, pojemnik (5 l)
G30C25 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30C28 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30C29 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, wąż syfonowy
G30C30 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40 RAC, wąż syfonowy
G30C31 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, pojemnik (5 l)
G30C35 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, filtr materiału, pojemnik (5 l)
G30C33 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G30C36 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G30T03 Montaż na stojaku, pistolet G40, wąż syfonowy
G30T04 Montaż na stojaku, DataTrak, pistolet G40, wąż syfonowy
G30T05 Montaż na stojaku, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30T06 Montaż na stojaku, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30T09 Montaż na stojaku, pistolet G40, pojemnik (5 l)
G30T07 Montaż na stojaku, pistolet G40 RAC, wąż syfonowy
G30T10 Montaż na stojaku, DataTrak, pistolet G40 RAC, wąż syfonowy
G30T11 Montaż na stojaku, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G30T12 Montaż na stojaku, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy

Przepływ przy 60 cyklach/min
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Merkur 30:1 - 4,5 l/min - 75 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis

G30W73 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30W74 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30W75 Montaż naścienny, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G30W76 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G30W79 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G30W80 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy, z podgrzewaniem, 

napięcie podgrzewacza 120 V
G30C65 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, pojemnik (5 l)
G30C67 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30C70 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G30C71 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, pojemnik (5 l)
G30C73 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G30C74 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G30C77 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy, z podgrzewaniem, 

napięcie podgrzewacza 120 V
G30C78 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy, z podgrzewaniem, 

napięcie podgrzewacza 120 V

Merkur 36:1 - 6 l/min - 100 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis
G36W17 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G36W18 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G36W15 Montaż naścienny, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G36W16 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G36C13 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G36C14 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału, wąż syfonowy
G36C11 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G36C12 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy

Informacje wymagane do zamówienia

Przepływ przy 60 cyklach/min
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Merkur 45:1 - 3 l/min - 50 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis

G45W17 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż syfonowy
G45W18 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż syfonowy
G45W15 Montaż naścienny, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G45W16 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G45C19 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż syfonowy
G45C20 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż syfonowy
G45C21 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż syfonowy, pojemnik (5 l)
G45C17 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G45C18 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy

Merkur 48:1 - 4,5 l/min - 75 cm3/cykl - Zestaw ze wspomaganiem powietrznym
Numer
części Opis
G48W07 Montaż naścienny, pistolet G40, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż syfonowy
G48W08 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż syfonowy
G48W15 Montaż naścienny, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G48W16 Montaż naścienny, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G48C07 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż syfonowy
G48C08 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż syfonowy
G48C13 Montaż na wózku dwukołowym, pistolet G40 RAC, filtr materiału, wąż syfonowy
G48C14 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, pistolet G40 RAC, filtr materiału

Zestawy hydrodynamiczne

Merkur 23:1 - 6 l/min - 100 cm3/cykl - Zestaw hydrodynamiczny
Numer
części Opis
G23W07 Montaż naścienny, filtr materiału, wąż ssący
G23W08 Montaż naścienny, DataTrak, filtr materiału, wąż ssący
G23C03 Montaż na wózku dwukołowym, filtr materiału, wąż ssący
G23C04 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, filtr materiału, wąż ssący 

Merkur 24:1 - 9 l/min - 150 cm3/cykl - Zestaw hydrodynamiczny
Numer
części Opis
G24W05 Montaż naścienny, filtr materiału, wąż ssący
G24W06 Montaż naścienny, DataTrak, filtr materiału, wąż ssący
G24C03 Montaż na wózku dwukołowym, filtr materiału, wąż ssący
G24C04 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, filtr materiału, wąż ssący 

Przepływ przy 60 cyklach/min
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Merkur 28:1 - 7,5 l/min - 125 cm3/cykl - Zestaw hydrodynamiczny
Numer
części Opis

G28W05 Montaż naścienny, filtr materiału, wąż ssący
G28W06 Montaż naścienny, DataTrak, filtr materiału, wąż ssący
G28W07 Montaż naścienny, filtr materiału, wąż ssący, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G28W08 Montaż naścienny, DataTrak, filtr materiału, wąż ssący, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G28C03 Montaż na wózku dwukołowym, filtr materiału, wąż ssący
G28C04 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, filtr materiału, wąż ssący
G28C05 Montaż na wózku dwukołowym, filtr materiału, wąż ssący, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G28C06 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, filtr materiału, wąż ssący, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V

Merkur 36:1 - 6 l/min - 100 cm3/cykl - Zestaw hydrodynamiczny
Numer
części Opis
G36C15 Montaż na wózku dwukołowym, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż ssący
G36C16 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż ssący

Merkur 48:1 - 4,5 l/min - 75 cm3/cykl - Zestaw hydrodynamiczny
Numer
części Opis
G48C05 Montaż na wózku dwukołowym, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż ssący
G48C06 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, filtr materiału z zaworem spustowym, wąż ssący

Zestawy elektrostatyczne

Merkur 15:1 - 9 l/min - 150 cm3/cykl - Zestaw elektrostatyczny
Numer
części Opis
G15W57 Montowany na ścianie
G15W58 Montowany na ścianie, DataTrak
G15C85 Montowany na wózku dwukołowym
G15C86 Montowany na wózku dwukołowym, DataTrak

Merkur 18:1 - 7,5 l/min - 125 cm3/cykl - Zestaw elektrostatyczny
Numer
części Opis
G18W11 Montowany na ścianie
G18W12 Montowany na ścianie, DataTrak
G18C09 Montowany na wózku dwukołowym
G18C10 Montowany na wózku dwukołowym, DataTrak

Przepływ przy 60 cyklach/min
106



M
ER

KU
R

Merkur 23:1 - 6 l/min - 100 cm3/cykl - Zestaw elektrostatyczny
Numer
części Opis

G23W13 Montowany na ścianie
G23W14 Montowany na ścianie, DataTrak
G23C15 Montowany na wózku dwukołowym
G23C16 Montowany na wózku dwukołowym, DataTrak

Merkur 24:1 - 9 l/min - 150 cm3/cykl - Zestaw elektrostatyczny
Numer
części Opis
G24W11 Montowany na ścianie
G24W12 Montowany na ścianie, DataTrak
G24C13 Montowany na wózku dwukołowym
G24C14 Montowany na wózku dwukołowym, DataTrak

Merkur 28:1 - 7,5 l/min - 125 cm3/cykl - Zestaw elektrostatyczny
Numer
części Opis
G28W15 Montowany na ścianie
G28W16 Montowany na ścianie, DataTrak
G28W21 Montaż naścienny, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G28W22 Montaż naścienny, DataTrak, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G28C13 Montowany na wózku dwukołowym
G28C14 Montowany na wózku dwukołowym, DataTrak
G28C19 Montaż na wózku dwukołowym, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G28C20 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V

Merkur 30:1 - 4,5 l/min - 75 cm3/cykl - Zestaw elektrostatyczny
Numer
części Opis
G30W77 Montowany na ścianie
G30W78 Montowany na ścianie, DataTrak
G30W83 Montaż naścienny, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G30W84 Montaż naścienny, DataTrak, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G30C75 Montowany na wózku dwukołowym
G30C76 Montowany na wózku dwukołowym, DataTrak
G30C81 Montaż na wózku dwukołowym, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V
G30C82 Montaż na wózku dwukołowym, DataTrak, z podgrzewaniem, napięcie podgrzewacza 120 V

Przepływ przy 60 cyklach/min
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Specyfikacje techniczne
Merkur Merkur Merkur Merkur Merkur Merkur Merkur

Przełożenie pompy 10:1 15:1 15:1 15:1 18:1 23:1 24:1

Przepływ materiału 4,5 l/min 1,5 l/min 3 l/min 9 l/min 7,5 l/min 6 l/min 9 l/min
przy 60 cyklach/min (1,2 g/min) (0,4 g/min) (0,8 g/min) (2,4 g/min) (2 g/min) (1,6 g/min) (2,4 g/min)
Objętość na cykl (cm3) 75 cm3 25 cm3 50 cm3 150 cm3 125 cm3 100 cm3 150 cm3

(2,5 oz) (0,8 oz) (1,7 oz) (5 oz) (4 oz) (3,4 oz) (5 oz)
Maksymalne ciśnienie 69 bar 103 bar 103 bar 103 bar 124 bar 158 bar 165 bar
wylotowe materiału (1000 psi) (1500 psi) (1500 psi) (1500 psi) (1800 psi) (2300 psi) (2400 psi)
Maksymalne ciśnienie 7 bar  7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar
wlotu powietrza (100 psi) (100 psi) (100 psi) (100 psi) (100 psi) (100 psi) (100 psi)
Zużycie powietrza przy 7 bar 0,25 m3/min 0,17 m3/min 0,25 m3/min 0,48 m3/min 0,48 m3/min 0,48 m3/min 0,74 m3/min
(0,7 MPa - 100 psi) przy 20 cpm (6 scfm) (3 scfm) (6 scfm) (17 scfm) (17 scfm) (17 scfm) (26 scfm)
Rozmiar wlotu materiału 3/4“ npt(m) 1/2“ npt(m) 3/4“ npt(m) 1“ npt(m) 1“ npt(m) 3/4“ npt(m) 1“ npt(m)
Rozmiar wylotu materiału 3/8“ npt(m) 3/8“ npt(m) 3/8“ npt(m) 3/4“ npt(m) 1/2“ npt(m) 3/8“ npt(m) 3/4“ npt(m)
Wlot powietrza (silnik) 1/4“ npt(f) 1/4“ npt(f) 1/4“ npt(f) 1/2“ npt(f) 1/2“ npt(f) 1/2“ npt(f) 1/2“ npt(f)

Merkur Merkur Merkur Merkur Merkur Merkur 
Przełożenie pompy 28:1 30:1 30:1 36:1 45:1 48:1
Przepływ materiału  7,5 l/min 1,5 l/min 4,5 l/min 6 l/min 3 l/min 2,3 l/min 4,5 l/min
przy 60 cyklach/min (2 g/min) (0,4 g/min) (1,2 g/min) (1,6 g/min) (0,8 g/min) (1,2 g/min)
Objętość na cykl (cm3) 125 cm3 25 cm3 75 cm3 100 cm3 50 cm3 75 cm3

(4,2 oz) (0,8 oz) (2,5 oz) (3,3 oz) (1,7 oz) (2,5 oz)
Maksymalne ciśnienie 192 bar 206 bar 206 bar 248 bar 275 bar 275 bar
wylotowe materiału (2800 psi) (3000 psi) (3000 psi) (3600 psi) (4000 psi) (4000 psi)
Maksymalne ciśnienie 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 6,2 bar 5,8 bar
wlotu powietrza (100 psi) (100 psi) (100 psi) (100 psi) (90 psi) (85 psi)
Zużycie powietrza przy 7 bar 0,74 m3/min 0,25 m3/min 0,48 m3/min 0,74 m3/min 0,48 m3/min 0,74 m3/min
(0,7 MPa - 100 psi) przy 20 cpm (26 scfm) (6 scfm) (17 scfm) (26 scfm) (17 scfm) (26 scfm)
Rozmiar wlotu materiału 1“ npt(m) 1/2“ npt(m) 3/4“ npt(m) 3/4“ npt(m) 3/4“ npt(m) 3/4“ npt(m)
Rozmiar wylotu materiału 1/2“ npt(m) 3/8“ npt(m) 3/8“ npt(m) 3/8“ npt(m) 3/8“ npt(m) 3/8“ npt(m)
Wlot powietrza (silnik) 1/2“ npt(f) 1/4“ npt(f) 1/2“ npt(f) 1/2“ npt(f) 1/2“ npt(f) 1/2“ npt(f)
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Pompy miechowe

Szczelna konstrukcja

Orion®

OR
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Szczelna pompa miechowa
• Eliminuje nieszczelności dławika 

i konieczność smarowania

Zaprojektowany z myślą o użytkowniku

Do różnych środowisk pracy
• Zmienny kierunek otworu wlotowego/wylotowego
• Wlot recyrkulacyjny

Precyzyjne sterowanie silnikiem powietrznym
• Znakomite sterowanie przy niskim ciśnieniu wejściowym

idealnie nadaje się do precyzyjnego wykańczania

Konstrukcja odwrócona
• Wysoka zdolność ssania
• Łatwość czyszczenia i płukania

Dolna pompa
• Praktycznie brak pulsacji
• Nie jest potrzeby regulator 

materiału

Unikalna budowa zestawów
• Minimalna powierzchnia pierścienia

uszczelniającego u-cup Trwałość,
łatwość czyszczenia

• Wspomagająca wyprofilowana tuleja
Stabilizuje pierścień uszczelniający
i ułatwia utrzymanie go w czystości

Konstrukcja zaworu
• Mniejsza prędkość przepływu

dostosowana do delikatnych
materiałów

• Silne ssanie

Prosta konstrukcja silnika powietrznego
• Jak najmniejsza liczba części 

skraca czas naprawy

Cichy silnik powietrzny z tłumikiem
• Bardzo niski poziom hałasu 

podczas pracy
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Szczelne miechy
• Bez nakrętki dławiącej

Najwyższa skuteczność w przypadku materiałów ściernych, wrażliwych na ścinanie i wilgoć
• Bez smarowania

Mniejsze wymagania konserwacyjne, niższy koszt

Mniejsze wymagania konserwacyjne
• Eliminuje konieczność smarowania nakrętki dławiącej
• Nie trzeba regulować uszczelnienia
• Nie trzeba naprawiać nakrętki dławiącej

Większa elastyczność
• Nanosi materiały ścierne, wrażliwe na ścinanie i wilgoć
• Silne ssanie
• Łatwość przepłukiwania

Niższy koszt 
• Eliminuje konieczność posiadania dodatkowego 

regulatora materiału
• Wlot recyrkulacyjny i dwa wyloty materiału 

w wyposażeniu standardowym
• Elastyczny ustawienie kierunku otworu materiału

Wstęp

OR
IO

N

113



Informacje wymagane do zamówienia

Orion 15:1 - 10,2 l/min 170 cm3/cykl
Regulator

Numer Typ Gwint wlotu Regulator Wskaźnik materiału, Filtr Wlot
części Opis gwintu materiału powietrza powietrza wylot materiału materiału

234084 Sama pompa npt 1/4 npt(m) 3/8 npt(m) 3/4 npt(m)
245935 Sama pompa BSPP 3/8 BSPP(m) 3/8 BSPP(f) 1 BSPP(f)
234087 Montaż na ścianie npt 1/4 npt(f) 116513 110436 1/4-18 npsm(m) 223160 3/4 npt(m)
234091 Montaż na wózku npt 1/4 npt(f) 116513      110436 1/4-18 npsm(m) 223160 3/4 npt(m)

Orion 28:1 - 6,0 l/min 100 cm3/cykl
Regulator

Numer Typ Gwint wlotu Regulator Wskaźnik materiału, Filtr Wlot
części Opis gwintu powietrza powietrza powietrza wylot materiału materiału

234085 Sama pompa npt 1/4 npt(m) 3/8 npt(m) 3/4 npt(m)
245934 Sama pompa BSPP 3/8 BSPP(m) 3/8 BSPP(f) 1 BSPP(f)
234089 Montaż na ścianie npt 1/4 npt(f) 116513 110436 1/4-18 npsm(m) 223160 3/4 npt(m)
234093 Montaż na wózku npt 1/4 npt(f) 116513      110436 1/4-18 npsm(m) 223160 3/4 npt(m)

Zestawy naprawcze

Numer
części Orion 15:1 Orion 28:1

Nr części pompy 245935/234084 245934/234085

Zestawy silnika powietrznego
Zestaw naprawczy zaworu powietrza 233836 233836
Zestaw naprawczy do uszczelnienia silnika powietrznego 234041 234041
Tłok powietrza 234042 234042
Zestaw uszczelek miecha 234043 234043

Zestawy dolnej pompy
Zestaw uszczelnień do pompy (UHMWPE/PTFE/SST) 234046 234047
Zestaw gniazda i kuli wlotu i tłoka 234044 234045
Zestaw do naprawy uszczelnień 234048 234049
Tłok wyporowy, stal nierdzewna 15B013 15B015
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Akcesoria
15B526 Zestaw węży syfonowych 30 l
15B527 Zestaw węży syfonowych 200 l
15B528 Kubek ze stali nierdzewnej o pojemności 5 l
243340 Pokrywa zbiornika z mieszadłem
222121 Regulator materiału ze stali nierdzewnej
223160 Filtry materiału na wylocie pompy ze stali nierdzewnej
15B525 Adapter wlotu pompy ze stali nierdzewnej, 1 BSPP(m) x 3/4 npt(m)
234083 Adapter wylotu pompy ze stali nierdzewnej, 3/8 BSPP(m) x 3/8 npt(m)
245718 Adapter wlotu powietrza pompy, 1/4 npt(m) x 15,5 mm średnicy
245682 Adapter wlotu powietrza pompy, 3/8 BSPP(m) x 15,5 mm średnicy

Specyfikacje techniczne
Średnica silnika powietrznego ...............................................................................................................................................160 mm
Maksymalne ciśnienie wylotowe materiału .........................................................................Orion 15:1, 120 bar (12,0 MPa, 1740 psi)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................Orion 28:1, 224 bar (22,4 MPa, 3248 psi)
Maksymalne ciśnienie powietrza na wejściu.................................................................................................8 bar (0,8 MPa, 116 psi)
Objętość na cykl .....................................................................................................................................Orion 15:1, 170 cm3 (5,6 oz)
................................................................................................................................................................Orion 28:1, 100 cm3 (3,4 oz)
Zalecane częstotliwości cykli
Tryb pracy ciągłej, obciążenie pełne/częściowe .........................................................................................................14/18 cykli/min
Tryb pracy przerwyanej, obciążenie pełne/częściowe ................................................................................................30/45 cykli/min
Zużycie powietrza przy 7 bar (0,7 MPa, 100 psi) przy 20 cpm........................................................................................0,45 m3/min
Poziom hałasu przy 4 bar (0,4 kPa, 58 psi) przy 45 cpm ........................................................................................................82 dBA
Wlot powietrza, pompa ................................................................................................................................3/4 npt(m) lub 1 BSPP(f)
Wylot materiału, pompa ............................................................................................................................3/8 npt(m) lub 3/8 BSPP(f)
Wlot powietrza, zestaw.........................................................................................................................................................1/4 npt(f)
Wylot materiału, zestaw.............................................................................................................................................1/4-18 npsm(m)
Ciężar, sama pompa................................................................................................................................................Orion 15:1, 30 kg
..............................................................................................................................................................................Orion 28:1, 26,4 kg

Instrukcja obsługi
.................................................................................................................................................................................................309512 OR

IO
N
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Zaprojektowany z myślą o użytkowniku

Przyjazny dla użytkownika układ
sterowania sprawia, że jest to najłatwiejsze
w obsłudze urządzenie na rynku

Samoistnie bezpieczna
konstrukcja oznacza,
że do obsługi pomp 
i układów 
sterowania 
potrzebne jest tylko
powietrze

Oferowany w trzech
wersjach z różnymi
pompami do użytku
ze wszystkimi
technologiami
natryskiwania

Funkcja wyłączenia
i alarmy
zapobiegają
natryskiwaniu
w niewłaściwym
stosunku mieszania

Opatentowana technologia
mieszania zapewnia najwyższą
jakość
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Łatwy w użyciu dozownik jednokolorowy
Te urządzenia do natryskiwania hydrodynamicznego ze wspomaganiem powietrznym i pneumatycznego
gwarantują dozowanie w idealnych proporcjach!
ProMix™ Easy to łatwy w obsłudze i przystępny jednokolorowy dozownik elektroniczny klasy podstawowej.

Jednostki
Prosty i elastyczny dozownik w przystępnej cenie!
Oparty na opatentowanej technologii mieszania dozownik ProMix™ Easy jest dostępny zarówno w formie
pompy jak i miernika dla wszystkich technologii natryskiwania. Obsługuje jednokolorowe, dwuskładnikowe
natryskiwanie w komorze.

Właściwości i zalety:
• Przeznaczony do obsługi jednokolorowych materiałów, w tym wrażliwych na wilgoć
• System cyrkulacji utrzymuje ciała stałe w stanie zawiesiny
• System sprawozdawczy monitorujący produkcję
• Samoistnie bezpieczny panel materiału ułatwia montaż w środowiskach niebezpiecznych
• Może działać z prędkością przepływu nawet 20 cm3/min, dozując w proporcjach do 30:1

Zachowanie stosunku mieszania
Automatycznie utrzymuje proporcje mieszania w uprzednio zdefiniowanych 
granicach tolerancji, aż do ±1% w wersji miernika i ±5% w wersji pompy. 
W razie przekroczenia granic system zatrzymuje produkcję i zapobiega 
przedostaniu się materiału o niewłaściwym stosunku mieszania do produktu, 
eliminując konieczność kosztownego ponownego malowania. ProMix Easy 
umożliwia spokojne natryskiwanie przez utrzymanie właściwych proporcji...

Kolektor materiałów
Nowa konstrukcja kolektora ProMix Easy sprawia, że wymaga on o 20% płukania 
rozpuszczalnikiem mniej niż standardowe systemy mieszania z integratorem. 
Zmiana konstrukcji zaworów umożliwiła przyspieszenie reakcji i poprawę 
wydajności. Kolektor jest na tyle elastyczny, że może obsługiwać jedną 
lub wiele pomp i mierników.
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Dozowniki używane do natryskiwania pneumatycznego
Atestowane do użytku w strefach zagrożenia
Numer
części Opis

234596 Montaż na wózku, pompy ze stali węglowej Ultra-Mix™, wąż 0,45 m pistolet AirPro, 
niskociśnieniowy, zasilanie ciśnieniowe, 1,4 mm

234618 Montaż naścienny, miernik G3000, ze stali węglowej, kolektor mieszający, 276 bar (27,6 MPa, 4000 psi)
234619 Montaż naścienny, miernik G3000, ze stali nierdzewnej, kolektor mieszający, 276 bar (27,6 MPa, 4000 psi)
234599 Montaż naścienny, pompy ze stali węglowej Ultra-Mix™, 17 bar (1,7 MPa, 250 psi)
234601 Montaż naścienny, pompy ze stali nierdzewnej Ultra-Mix™, 17 bar (1,7 MPa, 250 psi)
234597 Montaż naścienny, pompa ze stali węglowej Ultra-Mix™/miernik G3000, 17 bar (1,7 MPa, 250 psi)
234598 Montaż naścienny, pompa ze stali nierdzewnej Ultra-Mix™/miernik G3000, 17 bar (1,7 MPa, 250 psi) 

Dozowniki używane do natryskiwania ze wspomaganiem powietrznym
Atestowane do użytku w strefach zagrożenia
Numer
części Opis
234606 Montaż naścienny, pompy ze stali węglowej HydraMix™ 500, 165 bar (16,5 MPa, 2400 psi)
234608  Montaż naścienny, pompy ze stali nierdzewnej HydraMix™ 500, 165 bar (16,5 MPa, 2400 psi)
234602 Montaż naścienny, pompa ze stali węglowej HydraMix™ 500/miernik G3000, 165 bar (16,5 MPa, 2400 psi)
234603 Montaż naścienny, pompa ze stali nierdzewnej HydraMix™ 500/miernik G3000, 165 bar (16,5 MPa, 2400 psi)
234609 Montaż naścienny, pompy ze stali węglowej HydraMix™ 600, 234 bar (23 MPa, 3400 psi)
234611 Montaż naścienny, pompy ze stali nierdzewnej HydraMix™ 600, 234 bar (23 MPa, 3400 psi)
234604 Montaż naścienny, pompa ze stali węglowej HydraMix™ 600/miernik G3000, 234 bar (23 MPa, 3400 psi)
234605 Montaż naścienny, pompa ze stali nierdzewnej HydraMix™ 600/miernik G3000, 234 bar (23 MPa, 3400 psi)
234618 Montaż naścienny, miernik G3000, ze stali węglowej, kolektor mieszający, 276 bar (27,6 MPa, 4000 psi)
234619 Montaż naścienny, miernik G3000, ze stali nierdzewnej, kolektor mieszający, 276 bar (27,6 MPa, 4000 psi)

Dozowniki używane do natryskiwania hydrodynamicznego
Atestowane do użytku w strefach zagrożenia
Numer
części Opis
234612 Montaż naścienny, pompy ze stali węglowej HydraMix™ 700, 324 bar (32 MPa, 4700 psi)
234613 Montaż naścienny, pompy ze stali nierdzewnej HydraMix™ 700, 324 bar (32 MPa, 4700 psi)

Atestowane do użytku w strefach bez zagrożenia
234600 Montaż naścienny, pompy ze stali węglowej Ultra-Mix™, 17 bar (1,7 MPa, 250 psi)
234825 Montaż naścienny, pompy ze stali nierdzewnej Ultra-Mix™, 17 bar (1,7 MPa, 250 psi)
234607 Montaż naścienny, pompy ze stali węglowej HydraMix™ 500, 165 bar (16,5 MPa, 2400 psi)
234826 Montaż naścienny, pompy ze stali nierdzewnej HydraMix™ 500, 165 bar (16,5 MPa, 2400 psi)
234610 Montaż naścienny, pompy ze stali węglowej HydraMix™ 600, 234 bar (23 MPa, 3400 psi)
234827 Montaż naścienny, pompy ze stali nierdzewnej HydraMix™ 600, 234 bar (23 MPa, 3400 psi)
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Informacje wymagane do zamówienia

Specyfikacje techniczne
Zakres proporcji mieszania ...............................................................................0,1:1-10:1* (w odstępach co 0,1), systemy z pompą
....................................................................................................................0,1:1-30:1* (w odstępach co 0,1), systemy z miernikiem
Zakres tolerancji proporcji .................................................................................................................................maksymalnie +/- 1%
Natężenia przepływu
Minimalne ............................................................................................................................................0,02 l/min*, systemy z pompą
.........................................................................................................................................................0,1 l/min*, systemy z miernikiem
Maksymalne...............................................................................................................................................................Rozmiar pompy
UltraMix ............................................................................................................................................................................54 cm3/cykl
HydraMix ..........................................................................................................................................................................92 cm3/cykl
Długość cyklu pompy..................................................................................................(jeden cykl = jeden suw w górę i jeden w dół)
Ultra-Mix™.......................................................................................................................................................................152 mm/cykl
HydraMix™ ......................................................................................................................................................................193 mm/cykl
Zakres lepkości materiałów...................................................................50-20 000 cps (gęstsze płyny można mieszać, korzystając
..........................................................................................................z dodatkowych podgrzewaczy, ogrzewanych węży i osprzętu)
Filtracja materiału ...........................................................................................................Siatka mesh (238 mikronów), standardowo
Maksymalne ciśnienie robocze cieczy
2,5:1 Ultra-Mix™ ..........................................................................................................................................17 bar (1,7 MPa, 250 psi)
24:1 HydraMix™ ........................................................................................................................................168 bar (16 MPa, 2400 psi)
34:1 HydraMix™........................................................................................................................................238 bar (23 MPa, 3400 psi)
47:1 HydraMix™........................................................................................................................................329 bar (32 MPa, 4700 psi)
Systemy z miernikiem............................................................................................................................276 bar (27,6 MPa, 4000 psi)
Zakres ciśnień zasilania powietrzem.........................................................................................4,2-8 bar (420-800 MPa, 60-110 psi)
Maksymalne zużycie powietrza przy 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
2,5:1 Ultra-Mix™ ........................................................................................................................................0,30 m3/min przy 3,8 l/min
24:1 HydraMix™.........................................................................................................................................1,13 m3/min przy 3,8 l/min
34:1 HydraMix™.........................................................................................................................................1,53 m3/min przy 3,8 l/min
47:1 HydraMix™.........................................................................................................................................1,76 m3/min przy 3,8 l/min
Zakres temperatury otoczenia
Robocze...................................................................................................................................................................................0-40°C
Przechowywanie.....................................................................................................................................................................–1-71°C
Atest do użytku w strefach zagrożenia .....................................................................................................FM w USA; Class 1, Div. 1
........................................................................................................................................................CSA Canada; Class 1, Division 1
.........................................................................................................................................................ATEX w Europie; Class 1 Zone 1
Wymagania dotyczące zewnętrznego zasilania..........................................................93-250 V, 50/60 Hz, maksymalny pobór 1,2 A
..................................................................................................................................Wyłącznik obwodu maks. 15 A jest wymagany
..............................................................................................................................................Średnica przewodów zasilania 14 AWG
Warunki środowiskowe ................................................................................................................................Wewnętrzne/zewnętrzne
................................................................................................................................................................Wysokość do 4000 metrów
.................................................................................................................................Maksymalna względna wilgotność 99% do 40°
..............................................................................................................................................................Stopień zanieczyszczenia (1)
.........................................................................................................................................................................Kategoria instalacji (2)
Ciśnienie akustyczne................................................................................................................98 dBA przy 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
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Części zamienne ogólnego zastosowania
207484 Zestaw węża syfonowego do pomp Ultra-Mix™ i HydraMix™

158555 Złączka zwężkowa 1 - 3/4 cala
158383 Dwuzłączka obrotowa 1 cal
248587 Zestaw regulatora powietrza pistoletu, System natrysku powietrznego z miernikiem
248588 Zestaw regulatora powietrza pistoletu, System natrysku powietrznego z pompą
214706 Sprężynowy regulator materiału ze stali nierdzewnej z przyrządem pomiarowym
222121 Sprężynowy regulator materiału ze stali nierdzewnej
238782 Filtr materiału ze stali nierdzewnej
248652 Zestaw cyrkulacji, Stal nierdzewna, solenoid i rurki do pompy A lub B
248400 Zestaw stojący
248401 Zestaw do odlewania
248403 Zestaw do przekazywania danych (samoistnie bezpieczny) Oprogramowanie i przewód
248404 Zestaw do przekazywania danych (nie samoistnie bezpieczny) Oprogramowanie i przewód
248224 Zestaw do zasilania ISO 9,5 l, szczeliwo
248225 Zestaw do zasilania ISO 19 l, szczeliwo
248432 Zestaw do zasilania pod ciśnieniem do węża zasilania ISO
248427 Zestaw TSL do pompy Hydramix™

248583 Zestaw TSL do pompy Ultra-mix™

248398 Zestaw zasilania prądem zmiennym (nie samoistnie bezpieczny)
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Instrukcja obsługi
Pompy .....................................................................................................................................................................................310662
Zawory dozujące .....................................................................................................................................................................310655
Kolektor mieszania ..................................................................................................................................................................310654
Mierniki....................................................................................................................................................................................308778
Komunikacja z komputerem ...................................................................................................................................................RS-232
* Zależnie od matreriału i zastosowania
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Dwuskładnikowy

elektroniczny

system dozowania

ProMix™ 2KS
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Zaprojektowany z myślą o użytkowniku
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Precyzyjne proporcje
mieszania gwarantują
doskonałą jakość
wykończenia

Samoistnie bezpieczny panel
materiału ułatwia montaż
w strefach zagrożenia

Możliwość dozowania 
sekwencyjnego 
i dynamicznego

Konfigurowanie
ręczne 
i automatyczne

Katalizator jedno- lub
wielokolorowy

Skrzynka materiału łatwa 
w przepłukiwaniu
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Większa skuteczność i wydajność pracy!
Przedstawiamy nową serię elektronicznych dozowników firmy Graco!
System ProMix™ 2KS oferuje wysoką precyzję i niezawodność elektronicznego dozowania różnego
rodzaju materiałów na bazie rozpuszczalnika i wodnej oraz katalizowanych kwasem. System ProMix 2KS
gwarantuje wszechstronność i dużą wydajność, zarówno w przypadku zastosowań na poziomie
podstawowym jak i zaawansowanym. Dzięki wyjątkowym parametrom i prostej, monolitycznej
kontstrukcji system ProMix 2KS może natychmiast poprawić wydajność procesu wykończeniowego.

Charakterystyka
• Konfiguracja ręczna i automatyczna
• Samoistnie bezpieczne panele materiału mogą być montowane w strefach zagrożenia

Strefy zagrożenia
• Możliwość dozowania jednego lub wielu kolorów i katalizatorów
• Precyzyjne proporcje mieszania gwarantują doskonałą jakość wykończenia
• Prosty w obsłudze programator ułatwia konfigurację i skuteczną kontrolę procesu

Sterowanie procesem
• Zaawansowany interfejs uruchamiany w przeglądarce internetowej 
zawiera skonsolidowane narzędzia do zarządzania i raportowania

Przeznaczenie
• Materiały epoksydowe i poliuretanowe na bazie rozpuszczalnika
• Materiały epoksydowe i poliuretanowe na bazie wodnej
• Materiały katalizowane kwasem

Dlaczego warto stosować dozowanie elektroniczne?
• Ta metoda oferuje największą precyzję mieszania
• Operatorzy mają dostęp do informacji na temat najważniejszych zmiennych 

w procesie
• System wyposażony jest w wbudowane zabezpieczenia
• Rozwiązanie do zmiany koloru jest bardzo skuteczne
• System oferuje skuteczne funkcje śledzenia zużycia materiału 

i raportowania
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Jednostki
System ProMix 2KS dostępny jest w wielu konfiguracjach, oferujących różny poziom funkcjonalności.
Każda wersja wyposażona jest w wyświetlacz EasyKey™ oraz inteligenty panel materiału. Moduł zmiany
koloru i katalizatora można w prosty sposób zintegrować z modułem sterującym i zaworami, gotowymi
do pracy natychmiast po podłączeniu.

Ręczny panel montowany na ścianie
Zaletą systemów ręcznych jest dodatkowa zdalna stacja operatorska, która pozwala sterować systemem z
wnętrza komory natryskowej.

Automatyczny panel montowany na ścianie
Opcjonalny moduł sterujący przepływem został zintegrowany bez zastosowania miernika mieszanego
materiału. Pętla ciśnienia i pętla przepływu zapewniają szybki postęp oraz niezwykle skuteczne
sterowanie PID.

Automatyczny panel RoboMix
Ten panel materiału można w prosty sposób zamontować w pobliżu pistoletu natryskowego, co pozwoli
skrócić obieg mieszanego materiału, przyspieszyć zmianę koloru i ograniczyć ilość odpadów.
Panel dostępny jest również z modułem kontroli przepływu.

Niezależny panel dotykowy chroni ekran przed zabrudzeniem, a duże 
klawisze ułatwiają wprowadzanie danych. Interfejs użytkownika Graco 
EasyKey oferuje szybką i łatwą nawigację, kilka wersji językowych i wysoki 
stopień niezawodności. Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny jest bardzo 
czytelny i ułatwia pracę podczas konfiguracji urządzenia i monitorowania 
procesu technologicznego.

Zdalna stacja operatorska
Wygodne sterowanie
Wszystkie funkcje dozowania można obsługiwać bez wychodzenia
z komory natryskowej. Zdalną stację operatorską można zamontować
wewnątrz komory natryskowej lub w pobliżu operatora, co pozwala
skrócić czas reakcji. Stacja oferuje proste w obsłudze funkcje mieszania,
stanu gotowości, czyszczenia, odczytywania/usuwania alarmów oraz
wprowadzania funkcji zakończenia zadania i wyboru receptury.
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Charakterystyka paneli materiałowych RoboMix i montowanych na ścianie

Panele o dużej wydajności
Samoistnie bezpieczne panele materiału oferują rozbudowane funkcje dozowania i płukania, 
zwiększające wydajność procesu technologicznego.

Uniwersalne funkcje dozowania
Różne objętości dawek sekwencyjnych sprawiają, że system doskonale nadaje się do różnych
zastosowań, zapewniając stały poziom wydajności i jakości. Funkcja dynamicznego dozowania
udostępnia dodatkową technologię dozowania, która zaspokaja nawet najbardziej unikalne potrzeby.

Zachowanie proporcji mieszania
Dozowanie objętościowe gwarantuje wyjątkową precyzję proporcji mieszania w przypadku zmiennych
natężeń przepływu i podczas uruchamiania pistoletu. Funkcje monitorowania i kompensacji w czasie
rzeczywistym poprawiają wydajność i jakość obróbki wykończeniowej.

Niezmienna jakość mieszania
Zoptymalizowane urządzenia komory mieszania oraz szybkie procesory i zawory dozujące odpowiadają
za wydajność i niezmiennie wysoką jakość mieszanego materiału.

Szybka zmiana koloru i mniejsza ilość odpadów
Nowy kolektor materiału pozwala zmniejszyć ilość zużytego materiału i usprawnia jego przepływ, co
znacznie ułatwia płukanie. Zawory spustowe kolektora umożliwiają jednoczesne czyszczenie i ładowanie,
co pozwala skrócić czas zmiany koloru i ograniczyć ilość odpadów.
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Specyfikacje techniczne
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Maksymalne ciśnienie robocze powietrza ................................................................................................................7 bar (100 psi)
Powietrze zasilające .....................................................................................................................................5,2–7 bar (75–100 psi)
Filtracja powietrza

Powietrze do sterowania (z instalacji Graco)........................................................................................................5 mikronów
Powietrze do czyszczenia (z instalacji użytkownika)....................................................................30 mikronów czyste/suche
Powietrze do rozpylania (z instalacji użytkownika) .................................................przynajmniej 30 mikronów czyste/suche

Zakres proporcji mieszania
Dozowanie sekwencyjne ......................................................................................................................................0,1:1 – 50:1
Dozowanie dynamiczne .......................................................................................................................................0,1:1 – 30:1

Precyzja proporcji ...........................................................................................................do ±1% (regulowana przez użytkownika)
Obsługiwane materiały...............................................................jedno- lub dwuskładnikowe: na bazie rozpuszczalnika i wodnej;
..........................................................poliuretany, epoksydowe, pokosty katalizowane kwasem, izocyjaniany wrażliwe na wilgoć
Filtracja materiału ....................................................................................................................................................siatka min. 100
Przepływomierze
................................................................................................................................................................................................G250
...........................................................................................................................................................................................G250HR
..............................................................................................................................................................................................G3000
.........................................................................................................................................................................................G3000HR
...........................................................................................................................................................................................HG6000
......................................................................................................................................................................................HG6000HR
.....................................................................................................................................................................................1/8" Coriolis
.....................................................................................................................................................................................3/8" Coriolis
.......................................................................................................................................S3000 (przepływomierz rozpuszczalnika)
Ciśnienie robocze składnika

Naścienny panel materiału (bez przepływomierzy)....................................................................................275 bar (4000 psi)
Panel materiału RoboMix (przepływomierze G250) .....................................................................................17,2 bar (250 psi)
Regulator przepływu ......................................................................................................................................13 bar (200 psi)
Zawory niskociśnieniowe do zmiany koloru................................................................................................20,6 bar (300 psi)
Zawory wysokociśnieniowe do zmiany koloru........................................................................................206,7 bar (3000 psi)

Wymagania dotyczące zewnętrznego zasilania ..........................................................85-250 V, 50/60 Hz maksymalny pobór 2 A
.......................................................Wymagany jest wyłącznik obwodu maks. 15 A, kabel zasilający o średnicy od 8 do 14 AWG
Zakres temperatur roboczych..............................................................................................................................................5–50°C
Poziom hałasu

Poziom ciśnienia akustycznego ......................................................................................................................poniżej 70 dBa
Poziom mocy akustycznej...............................................................................................................................poniżej 85 dBa

Części nawilżane......................................303 SST, 304 SST, PTFE, perfluoroelastomer, węglik wolframu ze spoiwem niklowym
Ciężar
Wyświetlacz EasyKey ............................................................................................................................................................9,8 kg

Zdalna stacja operatorska ..........................................................................................................................................0,43 kg
Naścienny panel materiału (bez przepływomierzy) .....................................................................................................22,7 kg
Panel materiału RoboMix (z przepływomierzami G250)..............................................................................................14,3 kg
Regulator przepływu .....................................................................................................................................................1,8 kg

Atest do użytku w strefach zagrożenia .....USA i Kanada- class 1 Div 1 Group D T3 / Europa - Zone 0 Ex ia IIA T3/ATEX II2G T3
Warunki środowiskowe ....................................do użytku w pomieszczeniach, stopień zanieczyszczeń (2), kategoria instalacji II

Specyfikacje techniczne



Akcesoria
Zestawy przepływomierzy
Zawiera jeden przepływomierz, przewód i osprzęt
15V804 Przepływomierz G3000
15V827 Przepływomierz G3000HR
15V820 Przepływomierz HG6000
15V806 Przepływomierz Coriolis 1/8"
258151 Przepływomierz Coriolis 3/8"
15V807 Przepływomierz S3000 (rozpuszczalnika)

Zestawy zaworów niskociśnieniowych 
do zmiany kolorów
Zawiera zawory do zmiany kolorów i sterownik z elektrozaworem
256581 2 kolory
256582 4 kolory
256583 7 kolory
256584 12 kolory
256585 2 kolory i 2 katalizatory
256586 4 kolory i 2 katalizatoryt
256587 4 kolory i 4 katalizatoryt
256588 7 kolorów i 2 katalizatory
256589 7 kolorów i 4 katalizatory
256590 12 kolorów i 2 katalizatory
256591 12 kolorów i 4 katalizatory
256592 13-18 kolorów
256593 13-24 kolorów
256594 13-30 kolorów
256595 0 kolorów i 2 katalizatory

Zestawy zaworów wysokociśnieniowych 
do zmiany kolorów
Zestaw zawiera zawory do zmiany kolorów i sterownik 
z elektrozaworem
256596 2 kolory
256597 4 kolory
256598 7 kolory
256599 12 kolory
256600 2 kolorów i 2 katalizatory
256601 4 kolorów i 2 katalizatory
256602 4 kolorów i 4 katalizatory
256603 7 kolorów i 2 katalizatory
256604 7 kolorów i 4 katalizatory
256605 12 kolorów i 2 katalizatory
256606 12 kolorów i 4 katalizatory
256607 13-18 kolorów
256608 13-24 kolorów
256609 13-30 kolorów
256610 0 kolorów i 2 katalizatory

Zestawy zaworów
Zawiera zawór, elektrozawór i osprzęt
15V821 Zawór spustowy panelu naściennego
15V354 Trzeci zawór do płukania panelu naściennego
15V822 Zawór spustowy panelu RoboMix
15V202 Trzeci zawór do płukania panelu RoboMix
15V077 Iglica ze stali nierdzewnej

Zawór wysokociśnieniowy
15V737 Smarowniczka

Zawór wysoko- i niskociśnieniowy
Doprowadza smarowanie do iglicy zaworu
i uszczelnienia

15U932 Gniazdo z węglików
Zawór wysokociśnieniowy

Zestawy dozujące
Zestaw zawiera osprzęt kolektora materiałów
15V034 Moduł dozowania sekwencyjnego o pojemności 10 cm3

15V033 Moduł dozowania sekwencyjnego o pojemności 25 cm3

15V021 Moduł dozowania sekwencyjnego o pojemności 50 cm3

24B618 Moduł dozowania sekwencyjnego o pojemności 100 cm3

15U955 Moduł dozowania dynamicznego o pojemności 0 cm3

Zestawy paneli RoboMix
Umożliwiają podłączenie do panelu RoboMix maksymalnie
dwóch przełączników przepływu powietrza i dwóch skrzynek do
płukania pistoletów. Przełącznik przepływu powietrza i skrzynkę
do płukania pistoletów należy zamówić osobno.
15V267 Zestaw do kontroli precyzji proporcji mieszania

do panelu RoboMix
15V534 Zestaw do podłączenia pistoletu ręcznego

Zestawy do komunikacji
15V825 Zintegrowana płyta z gniazdami wejściowymi

i wyjściowymi
Zawiera wejścia i wyjścia do sterowania które
umożliwiają sterowanie automatyczną integracją
i specjalnymi funkcjami wyjściowymi.

15V331 Zestaw bramki IP Ethernet
15V963 Zestaw bramki DeviceNet
15V964 Zestaw bramki Profibus

Zestaw do komunikacji sieciowej zapewnia
automatyczną integrację. Zawiera moduł bramki,
zasilacz i obudowę.

15X492 Moduł bramki IP Ethernet
15V966 Moduł bramki DeviceNet
15V965 Moduł bramki Profibus

Moduł komunikacji sieciowej zapewnia automatyczną
integrację. Zawiera wyłącznie moduł bramki.

Akcesoria
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15W023 Zestaw do komunikacji + wiązka przewodów 
wejścia i wyjścia

15V337 Zaawansowany interfejs sieciowy z koncentratorem 
z 8 portami
Zawiera moduł serwera sieciowego, zasilacz,
koncentrator z 8 portami i obudowę

15V336 Koncentrator Ethernet z 8 portami
Zestaw zawiera koncentrator z 8 portami, 
zasilacz i obudowę

121998 Kabel 7,5 m CAT V
121999 Kabel 15 m CAT V
15V842 Kabel 30 m CAT V
15V843 Kabel 60 m CAT V

Kable
15V213 Kabel zasilający 30 m
15G710 Kabel światłowodowy 30 m
15U977 Przedłużacz do podłączenia sterownika przepływu 

12 m
15U532 Kabel CAN 0,9 m
15V205 Kabel CAN 1,8 m
15V206 Kabel CAN 3 m
15V207 Kabel CAN 4,5 m
15V208 Kabel CAN 7,5 m
15U533 Kabel CAN 15 m

Pozostałe zestawy
15V826 Zestaw skrzynki do płukania pistoletów

Zestaw zawiera skrzynkę do płukania pistoletów 
oraz niezbędny osprzęt do sterowania.

570123 Zestaw skrzynki naściennej do płukania pistoletu
15V823 Zestaw odcinający dopływ powietrza do pistoletu

Umożiwia automatyczne odcięcie powietrza
zasilającego pistolet podczas procedury płukania
i napełniania pistoletu bez skrzynki do płukania.

15T632 Zestaw przełącznika przepływu powietrza
15V350 Zestaw zdalnej stacji operatorskiej
15V256 Zestaw do konwersji systemu z ręcznego na

automatyczny
15X247 Zestaw automatycznego spustu

Zestaw umożliwia korzystanie z funkcji
automatycznego spustu bez skrzynki do płukania
pistoletu. Zestaw zawiera zawór spustowy,
elektrozawór i osprzęt.

949122 Mieszadło nieruchome z przezroczystego tworzywa
15V536 Przełącznik przepływu rozpuszczalnika

Umożliwia wykrycie przepływu rozpuszczalnika
podczas płukania

15W034 Kontrolka alarmowa do systemów ręcznych
122193 Kontrolka alarmowa do systemów automatycznych
15V950 Stojak podłogowy

Zawiera elementy do montażu panelu na ścianie,
wyświetlacz EasyKey i moduł do zmiany kolorów.

197902 Osłony wyświetlacza EasyKey
Zawiera 10 wymiennych osłon z przezroczystego
tworzywa do przykrycia wyświetlacza EasyKey
i zabezpieczenia go przed zabrudzeniem natryskiwaną
farbą.

15M483 Osłony zdalnej stacji operatorskiej
Zestaw zawiera 10 wymiennych osłon
z przezroczystego tworzywa do przykrycia stacji
operatorskiej i zabezpieczenia jej przed zabrudzeniem
natryskiwaną farbą.

15W600 Osłona kolektora panelu montowanego na ścianie

Uchwyty do skrzynki do płukania pistoletów
198787 Graco Pro Xs2
198405 Graco Pro Xs3, Pro Xs4
196768 Graco PRO 3500, 3500hc, 4500
15T646 Graco AirPro Air Spray
196769 Graco Delta Air Spray
196770 Graco Alpha
196771 Graco Alpha Plus, Alpha Plus RAC
15G093 Graco G15
15G346 Graco G40, G40 RAC
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Dla kompletności

systemu 

i zagwarantowania

maksymalnej

wydajności

Mieszadła i 
podgrzewacze
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Introduction

Nowe mieszadło bębnowe Graco zapewnia dokładne mieszanie wrażliwych na ścinanie
szybkokrzepnących materiałów o wysokiej zawartości cząstek stałych.

Mieszadła
Dzięki swojej konstrukcji mieszadło nadaje się do wszystkich materiałów na bazie wodnej, katalizowanych
kwasem i na bazie rozpuszczalnika o lepkości aż do 3000 centypuazów. Szerokie łopatki umożliwiają
dokładne mieszanie materiału i sprawiają, że mniej osadów pozostaje do wyrzucenia. Dzięki powolnym
obrotom materiał się mniej niszczy i mniej spulchnia, co podnosi jakość gotowej pracy. Opcjonalna rura
syfonowa ze stali nierdzewnej to doskonały sposób na usunięcie materiału przez wał mieszadła.

Firma Graco skonstruowała swoje nowe mieszadło bębnowe wraz z klientami. Dzięki szerokim łopatkom
to wydajne mieszadło szybko i łagodnie miesza materiały, pozostawiając minimalną ilość osadów na dnie
zbiornika. Co ważniejsze, umożliwia zachowanie integralności materiału, a w konsekwencji osiągnięcie
optymalnej jakości.

Podgrzewacze
Podgrzewacze do materiału odznaczają się wysoką wydajnością grzania. Podgrzewacze Viscon™

utrzymują optymalną temperaturę z punktu widzenia sterowania lepkością materiału. Zakres temperatur
roboczych 29–104°C sprawia, że podgrzewacze Viscon doskonale nadają się do podgrzewania dowolnego
materiału, szczeliwa, kleju lub smaru, jaki można pompować.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej jest odporna korozję i zgodna z większością materiałów.
Dostępne są modele przeznaczone do pracy w strefach zagrożenia i niezagrożony.

• Ciśnienie znamionowe 500 bar (50 MPa, 7250 psi)
• Utrzymywanie temperatury z dokładnością ±1,7°C od temperatury zadanej
• Znakomicie nadają się do materiałów o wysokiej zawartości ciał stałych, klejów lub żywic
• Zwiększona wydajność podgrzewania i regulacji temperatury
• Kanały przepływowe materiału o średnicy 11 mm
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Mieszadła
231414 Zestaw podnośnika-mieszadła o pojemności 200 l z rurą ssącą (238250)
224572 Do zbiornika 38 l, stal nierdzewna, zawór iglicowy, długość wału 420 mm
238157 Bęben 200 l, stal nierdzewna, reduktor 24:1, maks. 3000 cP
222695 Do zbiornika 14 l, stal nierdzewna, zawór iglicowy, wąż powietrza
226086 14 l, mieszadło z pokrywą zbiornika, CS
206758 Bęben 200 l
207199 Komplet z pokrywą bębna 200 l
206760 0,8 kW, zbiorniki do mieszania 220 l 845 mm

Podgrzewacze
245848 Podgrzewacz 500 bar, stal nierdzewna, 120 V, 2300 W

19,2 A Exschutz EEx D llB T2
245863 Podgrzewacz 500 bar, stal nierdzewna, 240 V, 4000 W

16,7 A Exschutz EEx D llB T2
246254 Podgrzewacz 500 bar, stal nierdzewna, 380 V, 4000 W

10,5 A Exschutz EEx D llB T2
245867 Podgrzewacz 500 bar, stal nierdzewna, 120 V, 2300 W

19,2 A bez Exschutz
245869 Podgrzewacz 500 bar, stal nierdzewna, 240 V, 4000 W

16,7 A bez Exschutz
246276 Podgrzewacz 500 bar, stal nierdzewna, 380 V, 4000 W

10,5 A bez Exschutz



Uwagi

138



139



Firmę Graco założoną w 1926 roku zalicza się do wiodących na świecie producentów elementów i systemów
transferu płynów. Produkty Graco służą do tłoczenia, mierzenia, sterowania, dozowania i stosowania płynów
i materiałów lepkich, używanych do smarowania pojazdów, zastosowań komercyjnych i przemysłowych.

Sukces firmy oparty jest na zdecydowanym dążeniu do doskonałości technicznej, produkcji na poziomie
światowym i zadowalajacej obsłudze klientów. Współpracując ściśle z wykwalifikowanymi dystrybutorami,
firma Graco oferuje systemy, produkty i technologie, które ustanawiają standardy jakościowe w wielu branżach
zajmujących się hydrauliką płynów. Firma Graco dostarcza wyposażenie do obróbki wykończeniowe za pomocą
rozpylania, powłok ochronnych, cyrkulacji farb, smarowania i dozowania środków klejących i uszczelniających,
jak również wydajne wyposażenie dla wykonawców przemysłowych. Ciągłe inwestycje firmy Graco w branży
hydraulicznej owocują innowacyjnymi rozwiązaniami dla różnorodnych rynków globalnych.

O FIRMIE GRACO

©2008 Graco N.V. 300688PL Rev. A 06/09 Wydrukowano w Europie.
Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki handlowe ich właścicieli.

Europa
+32 89 770 700

FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

Wszystkie dane, podane w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej, odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku.
Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

KONTAKT
ADRES POCZTOWY
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612.623.6000
Faks: 612.623.6777

AZJA 
I OBSZAR PACYFIKU
JAPONIA
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: 81.45.593.7300
Faks: 81.45.593.7301

AMERYKA
MINNESOTA
Siedziby główne na świecie
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AZJA 
I OBSZAR PACYFIKU
CHINY
Graco Hong Kong Ltd.
Przedstawicielstwo
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tel.: 86.21.649.50088
Faks: 86.21.649.50077

AZJA 
I OBSZAR PACYFIKU
KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel.: 82(Korea).31.476.9400
Faks: 82(Korea).31.476.9801

ADRESY GRACO
EUROPA
BELGIA
Centrala europejska
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, 
Belgia
Tel.: 32.89.770.700
Faks: 32.89.770.777


