
System ciśnieniowego wspomagania pistoletów pneumatycznych z kubkami grawitacyjnymi
firmy DeVilbiss jest idealnym rozwiązaniem przy specyficznych aplikacjach materiałów o
wysokiej lepkości i tiksotropowych.

Pistolety natryskowe DeVilbiss Advance HD
są dostępne zarówno w technologii rozpylania
Compliant jak i Conventional. 

Doświadczenie oraz wydajność urządzeń
DeVilbiss nie ma sobie równych. Wysoka
wydajność pistoletu natryskowego Advance
HD została uzyskana dzięki zastosowaniu
najnowszej technologii polegającej na dużej
przepustowości kanałów powietrznych oraz
zastosowaniu osobnego zaworu powietrza.
Dzięki temu sprężone powietrze bez
przeszkód przedostaje się przez korpus
pistoletu. 

W połączeniu z precyzyjnie zaprojektowanymi
i wykonanymi głowicami powietrznymi i
dyszami uzyskujemy doskonały jednorodny
strumień atomizacji. 

Pistolet Advance HD jest precyzyjnie
zbudowanym urządzeniem do budowy którego
wykorzystano materiały i komponenty
gwarantujące wysoką wytrzymałość,
niezawodność oraz żywotność pracy w każdej
branży przemysłowej.

Innowacyjna technologia 
Pistolety DeVilbiss Advance HD z technologią
rozpylania zarówno konwencjonalną jak i
Trans-Tech to uniwersalne, wysokowydajne
narzędzie w ręku malarza. Przeznaczone do
pracy z farbami rozpuszczalnikowymi i
wodnymi, równie dobrze sprawdzają się przy
aplikacjach bejcy, gruntów, podkładów,
szkliwa, olejów, klejów itd.

Szybsza aplikacja przy materiałach o zwiększonej lepkości

Wytrzymały, lekki, przyjazny w obsłudze i zaprojektowany tak aby sprostać najbardziej
wymagającym zadaniom 

Znana jakość rozpylania firmy DeVilbiss 

Pistolety dostępne z rozpylaniem konwencjonalnym oraz Trans-Tech 

Wyprofilowana rękojeść znacznie obniża zmęczenie operatora oraz możliwość
wystąpienia urazów mięśni

Dysze, iglice i kanał materiałowe w korpusie pistoletu wykonane standardowo w całości
ze stali nierdzewnej doskonale sprawdzają się w pracy z materiałami wodnymi i
rozpuszczalnikowymi 

Kubek grawitacyjny wykonany z poliestru do wszystkich rodzajów 
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Kolejne informacje są dostępne w dokumentacji techniczno-ruchowej pistoletów Advance HD.

Pistolet grawitacyjny DeVilbiss Advance HD z systemem wspomagania

ciśnieniem jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji ciężkich materiałów

tiksotropowych.

Pistolety Advance HD zaprojektowane są do profesjonalnych wykończeń

natryskiwanych technologią atomizacji konwencjonalną lub DeVilbiss 

Trans-Tech. Kubek grawitacyjny wspomagany ciśnieniem zapewnia większy

przepływ materiałów o dużej lepkości, tym samym przyśpieszając prędkość

nakładania.

Przykład numeru zamówienia ADV-GP510-14 oznacza: 

ADV-GP = pistolet Advance HD z kubkiem grawitacyjnym wspomaganym 

ciśnieniem (grawitacyjny/ciśnieniowy), z głowicą rozpylającą 

510 i dyszą materiałową 1,4mm

Informacja: Poliestrowy kubek grawitacyjny wspomagany ciśnieniem przewidziany jest

do ciśnienia roboczego max 0,3 bar. Zgodnie z przepisami 97/23/EG urządzenia do 0,5

bar nie podlegają obowiązkowi dopuszczeń ciśnieniowych.

Złącze powietrza Gwint uniwersalny (1/4" BSP i 1/4" NPS)

Max ciś. powietrza P1 = 12 bar (175 psi) 
Złącze materiału 3/8" BSP 
Temp. pracy 0 to 40°C (32 to 104°F) 
Waga  (tylko pistolet) 480g 
Waga  (z kubkiem) 685g

Specyfikacja

No. 510 Trans-Tech 283 l/min (10 scfm) 2 bar (29 psi) 160-220 270

No. 513 Trans-Tech 394 l/min (14.1 scfm) 2 bar (29 psi) 200-800 350

No. 520 Trans-Tech 283 l/min (10 scfm) 2 bar (29 psi) 150-250 280

No. 430 konwencjonalna 339 l/min (12 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-280 200

No. 443 konwencjonalna 345 l/min (12.3 scfm) 3 bar (45 psi) 200-300 300

*Dostępne wielkości dysz i iglic: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 & 2.2mm.

Głowica numer Zużycie pow. Zalecane ciśnienie *Typowy przepływ *Typowa szerokość 

i typ pow. wejście mat. w ml strumienia w mm
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Sprzedaż i serwis odbywają się poprzez globalną 
sieć dystrybutorów przemysłowych.

Lokalizacje Carlisle Fluid Technologies

Ameryki: USA  Meksyk  Brazylia

Europa/Azja/Afryka: Wielka Brytania  Francja  Niemcy  Szwajcaria  Indie

Basen Pacyfiku: Chiny  Japonia  Australia


