SYSTEMY
NATRYSKOWE

 Technika lakierowania, znakowania i
klejenia

PILOT Premium z systemem dysz HVLPPlus

PILOT Trend – solidny pistolet za niewielkie
pieniądze
Ten pistolet natryskowy to model standardowy, przeznaczony do wszystkich
typowych zastosowań w przemyśle i rzemiośle. Wysokoprecyzyjna technika głowic
powietrza WALTHER PILOT gwarantuje
znakomity rezultat natryskiwania. Dostępny także w wersji średniociśnieniowej
zwiększającej oszczędność materiału.

WALTHER PILOT jako jedyny producent oferuje
innowacyjną technologię dysz HVLPPlus. HVLPPlus
łączy w sobie zalety tradycyjnego rozpylania
HVLP i konwencjonalnej techniki natryskowej.
Pozwala to na dokładne lakierowanie, a
jednocześnie zwiększa oszczędność
materiału. Model PILOT Premium
HVLPPlus to jedyny w swoim rodzaju
pistolet natryskowy.

Zalety:
- kubek grawitacyjny z tworzywa
sztucznego o poj. 600 ccm
- regulowany bezstopniowo strumień natrysku: szeroki/okrągły
- regulacja ilości materiału
- regulacja ilości powietrza

Automatyczne pistolety natryskowe
Green Gun

Zalety:
- Nowatorski system dysz i głowic powietrza
zapewniający drobne rozpylenie i wysoką
skuteczność nanoszenia
- Atrakcyjne, ergonomiczne wzornictwo
- Części wchodzące w kontakt z materiałem:
Stal szlachetna
- Korpus: kute aluminium, chromowane
- Wysokiej jakości kubek grawitacyjny "Super
Cup" (600 ml). Kubek dostarczany jest wraz
z pełnopowierzchniowym wkładem sitowym.
- Oszczędność nawet do 30 % materiału!

PILOT WA 800 – pistolet
natryskowy na adapterze do
szybkiej wymiany

WALTHER PILOT jest wiodącym
producentem automatycznych
pistoletów natryskowych. W
produkcji przemysłowej wszystko
musi się zgadzać. Mogą być
Państwo pewni, że WALTHER
PILOT posiada w swojej ofercie
właściwy model pistoletu, wyposażony w dysze w pełni odpowiadające Państwa potrzebom.

PILOT WA 700 – model oparty na
oszczędzającej materiał technologii
HVLPPlus

Standardowy
pistolet natryskowy z kubkiem ssącym

Dostępny w następujących wersjach:
Wersja standardowa: konwencjonalna technika natryskowa
(srebrna głowica powietrza)
Wersja HVLP-Plus (niebieska głowica powietrza)
Wersja HVLP (zielona głowica powietrza)
Wersja do klejów rozpuszczalnikowych
Wersja do klejów dyspersyjnych
Wersja do nanoszenia powłok ceramicznych, emalii, pobiałki

PILOT Signier – model
przeznaczony do precyzyjnego
lakierowania i znakowania
strumieniem o ostrych brzegach

PILOT WA XV – atrakcyjny cenowo,
solidny pistolet natryskowy do
wszelkich standardowych prac

System zasilający
do automatycznego
pistoletu natryskowego ze zbiornikiem
ciśnieniowym,
elektrycznym
mieszadłem, sondą
poziomu napełnienia, armaturą pneumatyczną i zaworem
magnetycznym.

Ciśnieniowe zbiorniki materiału i mieszadła
WALTHER PILOT oferuje ciśnieniowe zbiorniki
materiału ze stali ocynkowanej lub stali szlachetnej w wielu różnych rozmiarach. Ciśnieniowe
zbiorniki materiału MDG 45 oraz 22 pozwalają
na użycie materiału w oryginalnych pojemnikach. Na życzenie możliwe jest
doposażenie zbiorników w
mieszadła ręczne,
pneumatyczne lub z napędem
elektrycznym.

Nowoczesne zbiorniki ciśnieniowe
ze stali szlachetnej z serii LDG

Za pomocą jednego
ciśnieniowego zbiornika
materiału można z łatwością zasilać dwa
pistolety natryskowe.

Typ
Pojemność
zbiornika użyteczna
MDG
1
1.1 l
MDG
2
1.8 l
MDG
4
3.1 l
MDG
8
6.4 l
MDG 12
11.8 l
MDG 22
19.5 l
MDG 45
42.5 l
MDG 60
58.5 l
MDG 90
90.0 l
MDG 120
120.0 l
LDG
5
3.5 l
LDG 10
9,0 l
LDG 20
15.0 l

Polecamy indywidualne zestawienie zbiornika ciśnieniowego z
odpowiednim systemem natryskowym.
Chętnie doradzimy
Państwu przy wyborze.
Akcesoria:

Dostępne typy mieszadeł:
- mieszadło ręczne
- mieszadło pneumatyczne
- mieszadło elektryczne

Wyposażenie podstawowe:
Pistolet natryskowy i
zbiornik ciśnieniowy

- sito zasysające
- kubeł wkładany
- podstawa jezdna

SprayPak – zasysanie farby prosto z pojemnika
Podstawą tych popularnych systemów natryskowych są podwójne pompy membranowe o
rozmaitych wydajnościach i wersjach
obudowy: Równomierny natrysk, łatwa
obsługa.

Podnośniki pokrywy beczki – łatwe otwieranie

Odsysanie mgły lakierniczej we wszystkich
warunkach
Dzięki modułowej budowie,
ściany lakiernicze serii 900
są rozwiązaniem niezwykle
ekonomicznym. Pozwalają one
na bezproblemowy montaż
przez użytkownika. Oferujemy
łącznie cztery modele podstawowe, które można łączyć na
dowolną szerokość roboczą.
System ﬁltracyjny: Wielowarstwowe maty ﬁltracyjne z
papieru makulaturowego.

Bezproblemowa i bezpieczna wymiana beczki po
opróżnieniu: Po uniesieniu
pokrywy mieszadło automatycznie się wyłącza.

Typ
Szerokość (mm)
W pierwszej kolejności należy ustawić
ciśnienie pompy, potem ciśnienie ﬁltra, a
w końcu ciśnienie rozpylacza. I już można
rozpoczynać pracę.

Mieszalniki farb ze stali
ocynkowanej lub szlachetnej
są dostępne w różnych
rozmiarach.

Urządzenia natryskowe Airless / AirCoat
Urządzenia Airless typu "Gordon" charakteryzują się niezwykłą uniwersalnością. Polecamy
także systemy pomp przystosowane do
większych objętości. Pistolety natryskowe
Airless i AirCoat ﬁrmy Wagner zapewniają
bardzo drobne rozpylenie.

910

915

920

925

1.000

1.500

2.000

2.500

Podnośniki pokrywy
dostępne są także do zbiorników
ciśnieniowych MDG 45 oraz MDG 60.

Systemy tłoczące do szczeliw i innych mediów o
dużej lepkości
Pompy do mediów o dużej lepkości
są dostępne w wielu wersjach –
przeznaczonych zarówno do
mniejszych pojemników, jak i beczek
o pojemności 200 l. Ponadto
jesteśmy w stanie
wyprodukować
urządzenia ściśle
dostosowane do
wskazań klienta.
Pistolety
wyciskowe oraz
zawory dozujące
są dostępne na
zamówienie.

Małe stanowisko
natryskowe
Typ 700.
Szerokości robocze:
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

Zasada działania wielowarstwowych filtrów papierowych.
Zalety: wysoka zdolność
wychwytywania cząstek, mała
częstotliwość wymiany filtra

Realizujemy także projekty w zakresie większych instalacji.

Z pewnością jesteśmy w stanie
Państwu pomóc.
”Jako dostawca rozwiązań
systemowych, WALTHER PILOT
dba o perfekcję w najmniejszym
szczególe. Od lat z powodzeniem
działamy na rynku europejskim.
Do Państwa dyspozycji oddajemy
nie tylko najwyższej klasy
produkty, lecz także know-how
oparty na wieloletnim
doświadczeniu.”
Wilhelm W. Schmidts,
Prezes

Zakres zastosowań naszych produktów
obejmuje m.in.:
- Lakierowanie (metali, drewna, tworzyw sztucznych itp.)
- Nanoszenie kleju (meble tapicerowane, meble i in.)
- Nanoszenie szczeliwa
- Nanoszenie środków antyadhezyjnych
- Produkcję spożywczą
- Nanoszenie olejów technicznych
- Nanoszenie środków chłodząco-smarujących
- Nanoszenie powłok ceramicznych, emalii, pobiałki
- Nanoszenie bielidła
- Znakowanie farbą dla celów kontroli jakości
- Znakowanie farbą za pomocą znaków pisarskich

WALTHER Spritz- und
Lackiersysteme GmbH
Kärntner Str. 18-30
D-42327 Wuppertal
Tel. +49 (0)202 / 787-0
Faxs +49 (0)202 / 787-2217
info@walther-pilot.de
www.walther-pilot.de

