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PRO Xs™ Pistolety 
do materiałów na bazie wody
Ręczne pistolety elektrostatyczne do natrysku materiałów na bazie wody

Ręczne pistolety elektrostatyczne do 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

• Wytrzymała konstrukcja

• Monitor wyświetlający napięcie i natężenie prądu

• Zalecany do użycia przy natrysku materiałów na bazie wody i materiałów o szczególnie wysokiej przewodności



Zintegrowany obrotowy wlot powietrza

Zapewnia maksymalną elastyczność.

Wysoka jakość 
wykończenia

Łatwe ustawienie indeksowanej 
głowicy rozpylającej zaprojektowanej 
dla optymalizacji natrysku.

•  Wyważony

Doskonałe wyważenie zapewniające 
satysfakcję operatora.

•  Lekki i kompaktowy

  Lekki i kompaktowy pistolet 
dla większej wygody operatora.

Zewnętrzna sonda ładowania

Zaprojektowana do szybkiego 
demontażu i łatwego czyszczenia

Pistolet 60 kV 
zasilany powietrzem 

Sprawia, że montaż jest prosty, 
bez połączeń elektrycznych, tylko 
za pomocą powietrza generującego 
energię elektrostatyczną.

Ergonomiczny uchwyt

Gładki, łagodnie zakrzywiony uchwyt 
plastikowy polepsza komfort pracy 
operatora i zmniejsza zmęczenie.

Smart Display™ 

Wyświetlacz na pistolecie 
pozwala na szybki odczyt 
napięcia i natężenia prądu.

•  Trwałe komponenty

Mocna budowa komponentów 
zapewniająca dłuższą żywotność.

©2008 Graco N.V.  Formularz Nr -300693 PL- 02/09 Wydrukowano w Europie. 
Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią 
zastrzeżone znaki handlowe swoich właścicieli.  Wszystkie dane zawarte 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.

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders

Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777

E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

PRO Xs™ Pistolety do materiałów na bazie wody

Specyfikacje techniczne

Modele pistoletów do systemów cyrkulacji 

247936 Pistolet PRO Xs Waterborne

zawiera 1,5 mm dyszę i głowicę rozpylającą 

24A276.

Zamawiaj wąż płynu i uziemiony wąż powietrza 

oddzielnie.

247937 PRO Xs Waterborne Smart Gun 

Zawiera wyświetlacz Smart Display pokazujący 

napięcie regulowane na pistolecie, 1,5 mm 

dyszę i głowicę rozpylającą 24A276.

Zamawiaj wąż płynu i uziemiony wąż powietrza 

oddzielnie.

Części zamienne

24A328  Zewnętrzna sonda ładowania

Zamienne sonda szybko rozłączana.

24A276 Głowica rozpylająca

Zoptymalizowana do natrysku materiałów 

o szerokości strumienia 15-17 cali.

244965 Wąż powietrza AirFlex

Wąż od długości 7,6 m (25 ft) z rdzeniem 

z gumy EPDM i wąż osłaniający dla dodatkowej 

elastyczności.

215637 Wąż płynu

wąż od długości 7,6 m (25 ft). 1/4 cala szer. ID.

Informacje wymagane 
do zamówienia

Maksymalne ciśnienie robocze płynu ................................................................... 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Maksymalne ciśnienie robocze powietrza ............................................................ 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Maksymalna temperatura robocza płynu. .......................................................................... 48,8°C (120° F)

Maksymalne napięcie wyjściowe...........................................................................................60 kilowoltów

Złącze wlotu powietrza, gwint lewy ..............................................................................................1/4 npsm

Złącze wlotu płynu ..........................................................3/8-18 npsm (R 3/8-19) gwint z uszczelniaczem

Ciężar pistoletu ............................................................................................................................................

247936 ..................................................................................................................................634 g (22,4 oz)

247937 ...................................................................................................................................712 g (25,1 oz)

Długość pistoletu (bez sondy) ........................................................................................ 24,6 cm (9,7 cala)

Oporność farby ................................................................................................................<1 megohom-cm

Części mokre ............................................................................ polietylen, stal nierdzewna, nylon, acetal,

...................................................................... PTFE, UHMWPE, Fluoroelastomer, PEEK, powłoka niklowa

Instrukcja obsługi ............................................................................................................................  312900

UHMWPE = Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej

Zmniejsza koszty operacyjne
Oszczędzaj farbę zamieniając istniejące 

konwencjonalne pistolety do natryskiwania 

powietrznego na pistolet do natryskiwania 

elektrostatycznego w systemie cyrkulacji!

Łatwy montaż i obsługa

Idealny do natrysku materiałów na bazie wody w systemach cyrkulacji, 

pistolet PRO Xs obniża koszty operacyjne i zużycie materiału.

Nie wymagany system izolacji

Płyn pozostaje uziemiony w pistolecie, dlatego do pracy 

nie jest wymagany żaden system izolacji.

Rozwiązanie „Podłącz i maluj”!


