Elektrostatiska pistoler
för vattenburna material
Pro Xp™ Manuella, elektrostatiska pistoler
för vattenburna applikationer

Minska driftkostnaderna för vattenburna material
•
•
•
•
•
•

Överlägsen finfördelning för högkvalitativ finish
Intern kraftförsörjning för snabb installation och som är enkel att underhålla
Lätt och kompakt design gör det lättare för operatören
Smart display för återkoppling till operatören
Konstruerade för att ge en längre livslängd än konkurrenterna
Enkel installation – endast luft används för att generera den elektrostatiska effekten.

BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

Minska kostnaden och förbrukningen av material med
Pro Xp-pistoler för vattenburna material
Pro Xp-pistolen för vattenburna material är idealisk för sprutning av vattenburna material med isolerade system och finns som airspray-modell
(lågtryck) och air-assist-modell (högtryck) samt en unik modell för sprutning av släppmedel för formgjutna produkter.

Inbyggd kraftkälla
Minskar operatörens belastning eftersom man inte behöver
en elkabel till pistolen

Lampindikator anger
generatorns hastighet
Indikatorn ändrar färg med
de elektrostatiska prestanda

Lågt avtryckarmotstånd
Minskar muskelbelastningen för operatören

Kontrollvred
Praktiska, lättåtkomliga och
stora vred ger enkel inställning
av pistolen

Reglage för finfördelningsluften
Justera luften, från maximal till minimal
för snabb anpassning efter dina behov

Ergonomiskt handtag
Handtaget är mjukt rundat för att passa
bra i handen och ge enkel sprutning

Pro Xp Air Spray
För lågtryckssprutning med ett isolerat
system, inklusive WB100.

Pro Xp Air-Assist
Smart kontrollenhet

För högtryckssprutning med ett isolerat
system, inklusive WB3000. Ger en fin
ytfinish med ett AEF- eller AEM-munstycke.

Finns för alla modeller för vattenburna material
• Displayen visar kV, strömstyrka och frekvens
• Enkelt att ställa in låg kV-inställning
• Digitalt diagnostikläge för felsökning
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Pro Xp MR
Lågtryckssprutning med sprutmunstycke
för fin ytfinish. Ger finfördelade partiklar
som krävs för släppmedelsapplikationer.
Anslut till ett isolerat system, inklusive
WB100, med pistol och spruta med ett
AEM- eller AEF-munstycke.

Enkel installation och drift
PRO Xp WBx airspray-sprutpistol (lågtryck)
med externladdning för vattenburna material.
Minska materialkostnaderna och miljörelaterade kostnader och minska investeringskostnaden eller begränsningarna från ett
elektrostatiskt isolerat system. Vattenburna material är jordade
i Pro Xp WBx-pistolen och den externa laddningen sker med hjälp
av en sond som inte är i kontakt med pistolens munstycke, och som
ger en enhetlig och högkvalitativ elektrostatiskt laddad ytfinish.

Sonden finns i två modeller för att bäst möta kundens behov.
• Den långa sonden ger allra bästa överföringseffektivitet och täckning
• Den kortare sonden för elektrostatisk laddning är för mindre objekt

Inga verktyg krävs
vid demontering av sonden
Extern laddningssond

Vrid 180° för att ta bort sonden

Utformad för snabb demontering
och enkel rengöring

WB100™ och WB3000™ isolerade system
Det pålitliga sättet att isolera vattenburna material vid sprutning med elektrostatisk utrustning!
Idealiska för sprutboxsystem.

Spänningsdisplay som standard
Möjliggör enkel övervakning av spänningen
för övergripande prestanda

WB100 med Triton™ 1:1
pump i 308-serien
För lågtryckssprutning med
Pro Xp WB airspray-sprutpistol
(lågtryck)

WB3000 med en MerkurTM ES
30:1 air-assist-pump
För högtryckssprutning med
Pro Xp WB air-assist-pistol

Enkel färganslutning
i hinken
Möjliggör enkelt färgbyte och
enkel spolning av systemet

Portabelt skåp
Ökar mobiliteten för fler
användningsområden

Pro Xp elektrostatisk pistol
Finns i standard och som
smart-pistoler. Ger stor
materialbesparing, fantastisk
ergonomi och överlägsen ytfinish.
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Beställningsinformation
Pro Xp Air Spray
Artikelnummer Modell

Beskrivning

24N580

WB100

Isoleringsskåp för vattenburna material med elektrostatisk airspray-sprutpistol (lågtryck) i standardutförande
L60T17, jordad luftslang 235070 och skärmad färgslang för vattenburna material 24M732.

24P629

WB100

Isoleringsskåp för vattenburna material med smart elektrostatisk airspray-sprutpistol (lågtryck) L60M17,
jordad luftslang 235070 och skärmad färgslang för vattenburna material 24M732.

24P734

WB100

Isoleringsskåp för vattenburna material 246511 med smart elektrostatisk MRG-airpsray-sprutpistol
(lågtryck) L60M19, jordad luftslang 235070 och oskärmad färgslang för vattenburna material 24M733.

L60T17

Pro XP 60 WB

Elektrostatisk airspray-sprutpistol (lågtryck) i standardutförande för vattenburna material.

L60M17

Pro XP 60 WB

Smart elektrostatisk airspray-sprutpistol (lågtryck) för vattenburna material.

L60M19

Pro Xp 60 WB MR

Smart elektrostatisk airspray-sprutpistol (lågtryck) för sprutning av vattenburna
släppmedelsapplikationer Måste användas med ett AEM- eller AEF-sprutmunstycke

Pro Xp Air-Assist
Artikelnummer Modell

Beskriving

24N551

WB3000

Isoleringsskåp för vattenburna material 24N550 med elektrostatisk air-assist-pistol i standardutförande
H60T18, jordad luftslang 235070 och oskärmad färgslang för vattenburna material 24M508.

24P632

WB3000

Isoleringsskåp för vattenburna material 24N550 med smart elektrostatisk air-assist-pistol H60M18,
jordad luftslang 235070 och oskärmad färgslang för vattenburna material 24M508.

H60T18

Pro Xp 60 AA WB Elektrostatisk air-assist-pistol i standardutförande för vattenburna material.

H60M18

Pro Xp 60 AA WB Smart elektrostatisk air-assist-pistol för vattenburna material.

Pro Xp 40 kV WBx pistolmodeller
Artikelnummer Beskrivning
L40M28

Smart 40 kV airspray-sprutpistol (lågtryck)

L40T28

Standard 40 kV airspray-sprutpistol (lågtryck)

Sondsats
Artikelnummer Beskrivning
25E639

Sats med lång sond, två sonder ingår

25E664

Sats med kort sond, två sonder ingår

En komplett lista över reservdelar och tillbehör finns i manual 3A4795 för Pro Xp WBx för vattenburna material.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.
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