Elektrostatyczne pistolety
przeznaczone dla
materiałów na bazie wody
Pro Xp™ ręczne pistolety elektrostatyczne
do natrysku materiałów na bazie wody

Obniż koszty operacyjne natrysku materiałów na bazie wody
•
•
•
•
•
•

Doskonałe rozpylanie dla wysokiej jakości wykończeń
Wewnętrzne zasilanie elektryczne umożliwia szybki montaż i łatwe serwisowanie
Lekka i zwarta budowa zwiększa wygodę operatora
Inteligentny wyświetlacz zapewniający lepsze informacje zwrotne dla operatora
Trwalsze i bardziej niezawodne niż niż produkty konkurencji
Łatwa instalacja – wykorzystują sprężone powietrze do generowania energii elektrycznej

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Mniejsze koszty i zużycie materiałów
Pistolety Pro Xp do natryskiwania materiałów na bazie wody
Idealny do natrysku materiałów na bazie wody z systemami izolacji. Pistolet Pro Xp do natryskiwania materiałów na bazie wody jest dostępny jako
model do: natrysku powietrznego, hydrodynamicznego wspomaganego powietrzem oraz jako unikalny model do natrysku materiałów do form.

Zasilanie wewnętrzne
Brak ciężkich i spowalniających pracę przewodów
zasilających oznacza mniejsze zmęczenie operatora

Wskaźnik szybkości
alternatora

Miękki spust pistoletu

Wskaźnik zmienia kolor zależnie
od wydajności elektrostatycznej

Mniejsze obciążenie mięśni i zmęczenie operatora

Pokrętła regulacji
Wygodne, łatwo dostępne i duże
pokrętła umożliwiają łatwiejsze
sterowanie pistoletem

Regulacja powietrza rozpylania
Regulacja powietrza (od pełnego
do minimalnego) odpowiednio do
potrzeb natrysku

Ergonomiczny uchwyt
Gładki, wyprofilowany uchwyt dobrze
pasuje do ręki i umożliwia wygodne
natryskiwanie

Pistolet do natryskiwania
powietrznego Pro Xp
Do natrysku niskociśnieniowego
z systemem izolacji WB100.

Inteligentne
sterowanie
Dostępne dla wszystkich modeli do materiałów
na bazie wody
• Wyświetla napięcie, natężenie i częstotliwość (Hz)
• Łatwe ustawienie niskiego napięcia
• Tryb diagnostyczny na potrzeby rozwiązywania
problemów
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Wspomagany powietrzem
pistolet Pro Xp
Do natrysku wysokociśnieniowego z systemem
izolacji WB3000. Zapewnia dokładne
wykończenie za pomocą dyszy AEM lub AEF.

Pro Xp MR

Natrysk niskociśnieniowy z dyszą
do dokładnych wykończeń.
Zapewnia dokładne rozpylanie cząsteczek
wymagane do zastosowań formierskich.
Umożliwia podłączenie do systemu izolacji, w tym
WB100 i natryskiwanie za pomocą dyszy AEM lub AEF.

Łatwy montaż i obsługa
Pro Xp WBx pistolet do natrysku materiałów na bazie wody
z zewnętrzną sondą ładowania.
Redukuje zużycie materiałów oraz obciążenie środowiska, ale bez konieczności zakupu kosztownego i ograniczonego w zastosowaniu
systemu izolacji. Materiał na bazie wody jest uziemiony
w Pro Xp WBx i jest ładowany na końcówce pistoletu dzięki sondzie,
co zapewnia stałe, ładowane elektrostatycznie wykończenie o wysokiej jakości.

Dwa rodzaje sond pozwalają sprostać różnym wymaganiom klientów.
• Długa sonda zapewnia najlepszą wydajność i efekt ,,zawijania” farby
• Krótsza sonda przeznaczona jest do zastosowań wymagających niższego ładunku elektrostatycznego

Niepotrzebne narzędzia
do zdejmowania sondy

Zewnętrzna sonda ładowania

Obrócić o 180°, aby zdemontować

Zaprojektowana do szybkiego
demontażu i łatwego czyszczenia

Systemy izolacji WB100™ i WB3000™
Niezawodny sposób na izolację powłok na bazie wody podczas natryskiwania z użyciem sprzętu elektrostatycznego!
Idealny do systemów z kabiną lakierniczą.
Standardowy wyświetlacz napięcia
Umożliwia łatwe monitorowanie napięcia
na potrzeby ogólnej wydajności

WB100 z pompą Triton™
1:1 serii 308
Do natrysku niskociśnieniowego
za pomocą pistoletu
do natryskiwania powietrznego
Pro Xp WB

WB3000 z pompą do natrysku
hydrodynamicznego wspomaganego
powietrzem MerkurTM ES 30:1
Do natrysku wysokociśnieniowego
za pomocą pistoletu wspomaganego
powietrzem Pro Xp WB

Specjalna pokrywa
zbiornika i wejście
węża ssącego
Umożliwia łatwą zmianę koloru
i przepłukiwanie systemu

Przenośna szafka
Zwiększa mobilność na
potrzeby różnych zastosowań

Pistolet elektrostatyczny
Pro Xp
Pistolety dostępne w wersji
standardowej lub inteligentnej.
Zapewniają doskonałą oszczędność
materiałów, wyjątkową ergonomię
i najwyższą jakość wykończenia.
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Informacje
dotyczące zamówień
Pistolet do natryskiwania powietrznego Pro Xp
Numer katalogowy Model

Opis

24N580

WB100

Szafka izolacji materiałów na bazie wody ze standardowym elektrostatycznym pistoletem do natrysku powietrznego
L60T17 uziemionym wężem powietrza 235070 i ekranowanym wężem materiału na bazie wody 24M732.

24P629

WB100

Szafka izolacji materiałów na bazie wody z inteligentnym elektrostatycznym pistoletem do natrysku powietrznego L60M17
uziemionym wężem powietrza 235070 i ekranowanym wężem materiału na bazie wody 24M732.

24P734

WB100

Szafka izolacji materiałów na bazie wody 246511 z inteligentnym elektrostatycznym pistoletem MR do natrysku powietrznego
L60M19, uziemionym wężem powietrza 235070 i nieekranowanym wężem materiału na bazie wody 24M733.

L60T17

Pro Xp 60 WB

Standardowy elektrostatyczny pistolet do natryskiwania powietrznego materiałów na bazie wody.

L60M17

Pro Xp 60 WB

Inteligentny elektrostatyczny pistolet do natryskiwania powietrznego materiałów na bazie wodnej.

L60M19

Pro Xp 60 WB MR

Inteligentny elektrostatyczny pistolet do natrysku powietrznego wodorozcieńczalnych środków rozdzielających do form.
Wymaga dyszy AEM lub AEF.

Wspomagany powietrzem pistolet Pro Xp
Numer katalogowy Model

Opis

24N551

WB3000

Szafka izolacji materiałów na bazie wody 24N550 ze standardowym elektrostatycznym pistoletem natryskowym wspomaganym
powietrzem H60T18, uziemionym wężem powietrza 235070 i nieekranowanym wężem materiału na bazie wody 24M508.

24P632

WB3000

Szafka izolacji materiałów na bazie wody 24N550 z inteligentnym elektrostatycznym pistoletem natryskowym wspomaganym
powietrzem H60M18, uziemionym wężem powietrza 235070 i nieekranowanym wężem materiału na bazie wody 24M508.

H60T18

Pro Xp 60 AA WB

Standardowy elektrostatyczny pistolet do natryskiwania wspomaganego powietrzem materiałów na bazie wody.

H60M18

Pro Xp 60 AA WB

Inteligentny elektrostatyczny pistolet do natryskiwania wspomaganego powietrzem materiałów na bazie wody.

Modele pistoletów Pro Xp 40 kV WBx
Numer katalogowy Opis
L40M28

Inteligentny 40 kV pistolet do natryskiwania powietrzem

L40T28

Standardowy 40 kV pistolet do natryskiwania

Zestaw sond
Numer katalogowy Opis
25E639

Zestaw długich sond zawierający 2 sondy

25E664

Zestaw krótkich sond zawierający 2 sondy

Pełna lista części i akcesoriów znajduje się w Instrukcji obsługi pistoletu Pro Xp WBx (Pro Xp WBx Waterborne Manual, nr kat. 3A4795).
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