
Elektrostatické pištole pre 
materiály na vodnej báze
Elektrostatické pištole Pro Xp™ a Pro Xs™

pre striekanie vodou riediteľných materiálov

Znížte náklady s vodou riediteľnými materiálmi v cirkulačnom systéme

• Perfektná atomizácia pre nástrek najvyššej kvality

• Zabudovaný zdroj umožňuje rýchlu inštaláciu a jednoduchú údržbu

• Ľahký a kompaktný dizajn zvyšuje pohodlie obsluhy

• Smart displej pre lepšiu ovládateľnosť

• Jednoduchá inštalácia – na generovanie ES poša potrebuje iba vzduch

O V E R E N Á  K V A L I T A .  Š P I Č K O V Á  T E C H N O L Ó G I A .
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Znížte náklady a spotrebu
Pištole Pro Xp WB

Ideálne na striekanie vodou riediteľných materiálov s izolačnými systémami.

Pištoľ Pro Xp WB je dostupná ako vzduchový, AA-airless model a ako jedinečný 

model pre striekanie separátorov.

Ovládacie prvky

Pohodlné, dostupné a veľké
ovládacie prvky pre jednoduchú 
obsluhu

Ergonomická rukoväť

Perfetne sadne do ruky

Zabudovaný zdroj

Bez zbytočných káblov znižuje 
únavu obsluhy

Ovládanie atomizačného
vzduchu

Nastavte podľa aktuálnej potreby

Ľahká spúšť

Znižuje únavu obsluhy

Ovládanie Smart
Dostupné vo všetkých modeloch
• Zobrazuje kV, napätie a frekvenciu

• Jednoduché nastavenie nižšieho napätia

• Digitálny diagnostický mód

Indikátor rýchlosti
alternátora

Indikátor mení farbu podľa
sily elektrostatického poľa

Pre nízkotlaké striekanie
s izolačným systémom, 
vrátane WB100

Pre vysokotlaké striekanie
s izolačným systémom, vrátane 
WB3000. Fine finish aplikácie s 
tryskami AEF alebo AEM.

Nízkotlaké striekanie s fine finish 
tryskou. Poskytuje jemnú atomizáciu 
požadovanú pre striekanie 
separátorov. Používa sa s izolačným 
systémom, vrátane WB100
a s tryskami AEM alebo AEF.

Pro Xp MR

Pro Xp AA

Pro Xp Air
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Spoľahlivý spôsob izolovania vodou riediteľných 
materiálov pri použití elektrostatických zariadení!
Ideálne do striekacích kabín.

Voltmeter
Umožňuje monitorovanie napätia 
kôli celkovému výkonu

WB100
s čerpadlom
Triton™ 1:1 150
Pre nízkotlaké striekanie
s pištoľou Pro Xp WB

Prenosná
skriňa
Zvyšuje mobilitu

Elektrostatická 
pištoľ Pro Xp
Dostupná vo verziách 
Standard a Smart

Ponúka vysoké úspory 
materiálu, ergonómiu
a perfektnú kvalitu nástreku.

Obj. číslo Položka Popis

24N580 WB100 Izolačný systém s pištoľou L60T17, uzemnenou vzduchovou hadicou 235070
a tienenou materiálovou hadicou 24M732.

24P628 WB100 Izolačný systém s pištoľou L60M17, uzemnenou vzduchovou hadicou 235070
a tienenou materiálovou hadicou 24M732.

24P734 WB100 Izolačný systém s pištoľou L60T19, uzemnenou vzduchovou hadicou 235070
a netienenou materiálovou hadicou 24M733.

L60T18 Pro Xp60 WB ES pištoľ v prevedení Standard pre striekanie vodou riediteľných materiálov.

L60M18 Pro Xp60 WB ES pištoľ v prevedení Smart pre striekanie vodou riediteľných materiálov.

L60M19 Pro Xp60 MR ES pištoľ v prevedení Smart pre striekanie vodou riediteľných 
separátorov. Vyžaduje trysky AEM alebo AEF.

Objednávanie - Pro Xp Air

Obj. číslo Položka Popis

24N551 WB3000 Izolačný systém s pištoľou H60T18, uzemnenou vzduchovou hadicou 235070
a netienenou materiálovou hadicou 24M508.

24P632 WB3000 Izolačný systém s pištoľou H60M18, uzemnenou vzduchovou hadicou 235070
a netienenou materiálovou hadicou 24M508.

H60T18 Pro Xp60 AA WB ES pištoľ v prevedení Standard pre striekanie vodou riediteľných materiálov.

H60M18 Pro Xp60 AA WB ES pištoľ v prevedení Smart pre striekanie vodou riediteľných materiálov.

Objednávanie - Pro Xp AA

Izolačné systémy WB100™ & WB3000™ 

WB3000 s čerpadlom Merkur®

ES 30:1 AA
Pre vysokotlaké striekanie
s pištoľou Pro Xp WB AA

Pre kompletný zoznam dielov a príslušenstva, pozrite manuál 3A2497.

Pre kompletný zoznam dielov a príslušenstva, pozrite manuál 3A2496.
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Pre kompletný zoznam dielov a príslušenstva, pozrite manuál 312900.

Externá ihla
Rýchla výmena a ľahké 
čistenie

Displej Smart
Priamo na pištoli vidíte 
aktuálne napätie a prúd

Obj. číslo Položka Popis

247936 PRO Xs WB Pištoľ obsahuje 1.5 mm trysku a vzduchovú hlavicu 24A276. Materiálovú a uzemnenú 
vzduchovú hadicu je nutné objednať samostatne.

247937 PRO Xs WB Smart Obsahuje displej Smart, 1.5 mm trysku a vzduchovú hlavicu 24A276. 
Materiálovú a uzemnenú vzduchovú hadicu je nutné objednať samostatne.

• Externá ihla umožňuje striekanie 

vodou riediteľných materiálov bez 

izolačného systému

• Vzduchom poháňaná 60 kV pištoľ

sa jednoducho inštaluje, keďže 

nemá žiadne napájacie káble

• Dostupná vo verzii Smart

• Perfektná kvalita nástreku so vzduchovou hlavicou 

navrhnutou pre striekanie vodou riediteľných materiálov

• Ergonomická pištoľ s odolnými komponentami

Jednoduchá inštalácia a obsluha
Pištole Pro Xs WB pre cirkulačné systémy

Znížte prevádzkové náklady a spotrebu materiálu použitím pištole Pro Xs WB.  

Materiál zostáva uzemnený v pištoli. Nie je potrebný izolačný systém.

Objednávanie - Pro Xs WB

Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:
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