
Pistole WAGNER GA 1900 byla speciálně navržena pro aplikace do nepřetrži-
tého provozu, kde jsou obzvláště kladeny požadavky na vysokou kvalitu la-
kovaného povrchu. Certifikované vzduchové hubice v provedení nerez jsou  vy-
ráběny s vysokou přesností a zaručují opakovatelné výsledky lakovaných po-
vrchů té nejvyšší kvality. Pistole je vhodná pro širokou škálu komponentů v au-
tomobilovém průmyslu.

• Nejvyšší přesnost a opakovatelnost nástřiku
• Významná úspora materiálu díky aplikační efektivitě až 85%

• Dlouhá životnost pistole díky použití vysoce kvalitních materiálů

Čisté pracovní prostředí
Nízká prašnost a minimalizovaný nežádoucí přestřik.

Extrémně krátká doba přepínání
Pistoli lze zapnout a vypnout během chvile, a proto je ideální pro rychlé změny ná-
střiku během aplikace.

Výměna pistole během několika sekund
Různě dostupné adaptéry umožňují rychlou výměnu pistolí. Tyto adaptéry jsou k dis-
pozici s cirkulací nebo bez, případně s integrovaným čisticím ventilem.

 Design pro velmi snadné čištění
Kruhový design zabraňuje usazování nečistot na pistoli.

Dlouhá životnost
Materiálová jehla s diamantovým povlakem trvalým mazáním redukuje 
výpadky ve výrobě na minimum.

Automatická vzduchová pistole WAGNER GA 1900
zaručuje vynikající kvalitu nástřiku díky
nejlepší atomizaci a tím splňuje ty nejvyšší nároky
na lakování.

GA 1900

Minimální proplach & spotřeba materiálu
Prostřednictvím proplachu  a řízení optimalizace materiálových ztrát.

Flexibilita
Pistole GA 1900 může být použita pro širokou škálu barev.

Automatizované aplikace
Pistole je ideální pro použití na robotech. Pro takové aplikace je k dis-
pozici  60° adaptér.



Rozměry

Charakteristika Hodnoty

Délka:  119 mm
Výška:     49 mm
Šířka:     52 mm

Hmotnost 890 g

Atomizace tlaku vzduchu Max. 9 bar

Tvorba tlaku vzduchu Max. 9 bar

Regulace tlaku vzduchu Min. 5,5 bar - max. 9 bar

Materiálový tlak Max. 18 bar

Připojení vzduchu DN 10 / 8 / 6

Materiálové připojení G 1/8 ”

Doba přepínání < 30 ms

Šířka paprsku Max. 340 mm - 480 mm

Hlava, vzduchová čepička a tryska nerez

Technická data

GA 1900

a s cirkulací

Zpracovatelný  materiál
• rozpouštědlové barvy 1K / 2K

• vodou-ředitelné nátěrové hmoty 1K / 2K

• UV barvy

• Sol-gel

Použití
• Interiérové & exteriérové komponenty v automobilovém průmyslu

• Plastové komponenty

Možnosti

Typ Popis

Různé vzduchové hubice Standard / střední / malé

Adaptér pro robotickou aplikaci                      60° adaptér s integrovaným čist. ventilem

Adaptér TF RobotBell 1 60° adaptér pro TF RobotBell 1

0° adaptér s cirkulací
Pro 1K materiály s cirkulací s

integrovaným čist. ventilem a
šroubením

0° adaptér bez cirkulace

Další adaptéry na vyžádání
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Varianta

GA 1900 EC

GA 1900 EC C

Popis

Automatická pistole s externí regulací

Automatická pistole s externí regulací

Materiálová jehla Nerez., tvrzené, s diamantovým povlakem

Pro 2K materiály bez cirkulace a vč.
šroubení

WAtech a.s.
Brdlíkova 286/1c
150 00 Praha 5
info@watech.cz
Tel: +420 277 001 002 www.watech.cz


