
Vyšší přenosová účinnost s menším množstvím materiálu
• Inovativní systém HVLPPlus trysek zajišťuje vysoké úspory materiálu a vynikající
výsledek povrchové úpravy.
• Až 90% aplikací může být pokryto pouze jednou vzduchovou hubicí .

 

WAGNER TOPFINISH GM 1010G CAT-X, k dispozici s gravitační nádobkou je
ideální pro aplikace různých tržních segmentů jakými jsou nábytkářský průmysl, 
kovo průmysl či dopravní.

• Všestranné použití díky hermeticky uzavřené nádobce

• Vhodné pro všechny materiály, protože části, přicházející do styku s materiálem, 
jsou vyrobené v provedení nerez
• Vynikající kvalita atomizace s 12-bodovou tryskou

• Snadná údržba díky ergonomickému designu a dokonalé rovnováze

• Vysoká flexibilita díky široké škále trysek a vzduchových hubic

Vysoká spolehlivost
 Nízká náročnost na údržbu díky dostupnosti výměny jehel.

Snadná manipulace
 Snadné umístění vzduchové hubice bez nutnosti odšroubovat  závit kroužku.

Flexibilní aplikace
 Individuální nastavení nástřiku- z plochého na kulatý.

Přesný materiálový průtok
 Individuální průtok materiálu s nastavením jehly .

Ruční vzduchová stříkací pistole
WAGNER TOPFINISH GM 1010G CAT-X umožňuje díky
vynikající ergonomii vysokou kvalitu nástřiku i při
časově náročnějších aplikacích.

ŠPIČKOVÁ GM 1010G CAT-X
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Pracovní rychlost

HVLP (až do 0.7 bar*)

HVLPPlus (až do 1.5 bar*)

* Tlak vzduchu na hubici



Charakteristika                                                                    Hodnoty

Možnost rozměrů trysek Ø 1.0 - 2.2 mm
8 rozměrů

Smáčené díly jsou z materiálu  Nerez

Typ gravitační nádobky 3M™ PPS™

Hmotnost 440 g

Přípojka pro přívod vzduchu                                                                   G 1/4“

Vstupní tlak vzduchu Max. 8 bar (116 psi)

Objemový průtok vzduchu
(litry za minutu)

HVLPPlus 280  
HVLP      380

Technická data

ŠPIČKOVÁ GM 1010G CAT-X

Dostupné balíčky
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• GM 1010G CAT-X stříkací pistole (Ø 1.3 mm, 

HVLPPlus) • HVLP vzduchové hubice

• 4 trysky (rozměry: Ø 1.0 / 1.3 / 1.5 / 1.7 mm)
• 3M™ PPS™ sestava gravitačních nádobek
   obsahuje 3 nádobky & víčka; příslušenství

• GM 1010G CAT-X stříkací pistole

• HVLP or HVLPPlus vzduchové hubice

• 1 Tryska (rozměry: Ø 1.0 / 1.2  / 1.3 / 1.4 /
   1.5 / 1.7 / 1.9 / 2.2 mm)
• 3M™ PPS™ sestava gravit. nádobek obsahuje
   3 nádobky & víčka; příslušenství

• Viz. balíček Economy

• Mini tlakový regulátor

Balíček Economy
(krabička)

Balíček jedné velikosti
(krabička)

Deluxe package
(kufřík)

Systém přípravy barev
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