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1.0 WSTĘP 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i zalecenia, niezbędne do montaŜu, 
uruchomienia, obsługi, konserwacji i naprawy pistoletu AIRCOAT GA 4000 AC . 
Stosowanie podanych zaleceń stanowi integralny element dotrzymania warunków gwarancji. 
Urządzenia naleŜy uŜywać tylko i wyłącznie według wskazówek niniejszej instrukcji. 
Urządzenie moŜe być niebezpieczne o ile nie będzie się postępować według niniejszej 
instrukcji.  
 
1.1. JĘZYKI INSTRUKCJI 
 
Niniejsza instrukcja dostępna jest w następujących językach. 
 
Język                                              Nr katalogowy 
1.J.niemiecki                 2312955 
2.J.angielski                                      2312956 
3.J.francuski                                     2312957 
4.J.holenderski                                  - 
5.J.włoski                                          2312958 
6.J.hiszpański                                   2312959 
7.J.duński                                      - 
8.J.szwedzki                                       2316798 
 
             
1.2. UWAGI, SYMBOLE I WSKAZÓWKI Z TEJ INSTRUKCJI 
  
Wskazówki bezpieczeństwa z tej instrukcji mają bezpośredni wpływ na zachowanie 
bezpieczeństwa uŜytkownika i urządzenia oraz zawierają dane jak uniknąć zagroŜeń. 
Wskazówki zawarte są w następujących stopniach: 
Niebezpieczeństwo – bezpośrednio zagroŜenie. Niezastosowanie się grozi śmiercią, 
cięŜkim kalectwem lub duŜymi stratami materialnymi. 
 
OstrzeŜenie – moŜliwe zagroŜenie. Niezastosowanie się moŜe grozić 
śmiercią, cięŜkim kalectwem lub duŜymi stratami materialnymi. 
 
Uwaga – moŜliwa sytuacja niebezpieczna. Niezastosowanie się moŜe grozić 
lekkim uszkodzeniem ciała. 
 
 
Uwaga – moŜliwa sytuacja niebezpieczna. Niezastosowanie się moŜe grozić 
stratami materialnymi. 
 
Wskazówka  - przekazuje informacje o trybie postępowania w poszczególnych 
wypadkach. 
 
 
 
 
 



 
 

 2. Wskazówki ogólne 
2.1. Wskazówki bezpieczeństwa dla uŜytkowników  
 
Niniejsza instrukcja musi być do dyspozycji kaŜdorazowo w miejscu 
pracy urządzenia.  
NaleŜy przestrzegać miejscowych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
 
2.1.1.Zakładowe środki elektryczne 
 
Stosować się do miejscowych przepisów bezpieczeństwa pracy biorąc 
pod uwagę miejsce pracy oraz wpływ otoczenia.  
Instalacje prowadzić tylko przez przeszkolony personel lub pod jego 
nadzorem. 
Przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pracy i regulacji 
elektrotechnicznych.  
Przy uszkodzeniach, bezwzględnie naleŜy dokonywać napraw. 
Wyłączyć z uŜytkowania o ile zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia zagroŜenia. 
Przy wszelkich pracach związanych z napięciem, odłączyć urządzenia od zasilania 
prądem. Informować o rozpoczęciu prac naprawczych. Zachowywać przepisy BHP. 
Dla zapewnienia skutecznej ochrony uziemić wszelkie składniki systemu. Podłączyć je 
do przepisowych punktów podłączeń. 
Przy otwartych drzwiach szafy sterowniczej występuje napięcie 230 V, drzwi moŜe 
otwierać tylko przeszkolony fachowy personel. 
Nie dopuszczać do zamoczenia części elektrycznych, wycierać je do sucha. 
 
2.1.2.  Kwalifikacje personelu. 
 
Przestrzegać zasady obsługi i naprawy urządzenia tylko przez przeszkolony fachowy 
personel. 
 
2.1.3.  Bezpieczne otoczenie pracy. 
 
NaleŜy przestrzegać aby posadzka w obrębie pracy agregatu była w 
wykonaniu antystatycznym zgodnie z normą EN 50053, część 1, par.7-2. 
Pomiary wg DIN 51953. 
Przestrzegać uŜywania przez obsługę odpowiedniego obuwia 
antystatycznego, np. butów ze skórzaną podeszwą. 
Przestrzegać, aby obsługa dla zapewnienia uziemienia uŜywała rękawic 
antystatycznych 
Uziemienie przez rękojeść pistoletu. 
Urządzenia wentylacyjne miejsca pracy muszą odpowiadać lokalnym przepisom w tym 
zakresie.  
Przestrzegać poniŜszych zasad pracy: 

- węŜe wysokociśnieniowe muszą odpowiadać ciśnieniu roboczemu agregatu 
- personel musi stosować środki ochrony osobistej 

Przestrzegać zakazu uŜywania otwartego ognia, iskrzenia, gorących powierzchni. 
Zabrania się palenia tytoniu. 
Przestrzegać przy uŜytkowaniu agregatu krajowych przepisów i regulacji w zakresie 
ochrony przeciwwybuchowej. 
Przestrzegać codziennego sprawdzania przez obsługę szczelności połączeń (przed 
rozpoczęciem pracy, po naprawie) 
-połączenia węŜy, podłączenia do agregatu, podłączenia do pistoletu 
 



 
 

 
2.2. Wskazówki bezpieczeństwa dla personelu 
 
Stosować się do informacji oraz zaleceń niniejszej instrukcji, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa pracy. 
Przestrzegać lokalnych przepisów BHP. 
 
 
2.2.1. Bezpieczne uŜytkowanie agregatów WAGNER 
 
Strumień natryskowy posiada wysokie ciśnienie i moŜe spowodować 
niebezpieczne zranienia.  
Dla uniknięcia iniekcji farby lub środka myjącego naleŜy: 

- nigdy nie kierować strumienia natryskowego w stronę 
człowieka 

- nie wchodzić w strefę strumienia natrysku 
- po zakończeniu pracy i przy wszelkich czynnościach 

obsługowych dobrze zabezpieczyć pistolet i odciąŜyć z 
ciśnienia cały układ 

- w razie potrzeby, jednak przynajmniej raz do roku dla bezpiecznej pracy obsługi 
naleŜy sprawdzić przez odpowiednich ludzi (np. serwis WAGNER-a) personel 
lakierni zgodnie z wytycznymi ZH 1/1406 i BGV D 15. 

- przy dłuŜej nieczynnym agregacie naleŜy dokonać jego sprawdzenia przed 
ponownym wprowadzeniem do pracy 

- przeprowadzić procedurę zgodnie z rozdz. „odciąŜanie”  
- kiedy przeprowadzić odciąŜanie agregatu 
- kiedy prowadzić natrysk 
- kiedy czyścić, sprawdzać i obsługiwać urządzenie 
- kiedy czyścić dyszę lub zakładać nowa 

 
W przypadku zranienia przez strumień farby lub rozpuszczalnika naleŜy bezwzględnie 
skonsultować się z lekarzem i zapisać jaka farba lub rozpuszczalnik były uŜywane. 
Dla uniknięcia zagroŜeń naleŜy: 

- pozostawiać pistolet po pracy w stanie zabezpieczonym 
- przytrzymywać pistolet w jednej pozycji tylko przez krótką chwilę 

 
2.2.2. Uziemienie agregatu. 
 
Zdarza się, Ŝe przy pewnej wielkości przepływu pod wysokim 
ciśnieniem na urządzeniu mogą gromadzić się ładunki elektrostatyczne, 
co moŜe prowadzić do do zaiskrzenia i wyładowań. 
NaleŜy kaŜdorazowo sprawdzać przed kaŜdym uŜyciem czy agregat i 
malowane detale są dobrze uziemione. Sprawdzać uziemienie obsługi, 
np. czy uŜywane jest obuwie antystatyczne.  
 
2.2.3.  WęŜe wysokociśnieniowe 
 
Sprawdzać czy materiał węŜy odpowiada chemicznie uŜywanym 
materiałom natryskowym. 
Sprawdzać czy węŜe przystosowane są do ciśnienia agregatu. 
Sprawdzać czy są informacje zapisane na węŜu. 
-dostawca 
-data produkcji 
-dopuszczalne ciśnienie pracy 



 
 

Sprawdzać czy węŜe przechowywane są w odpowiedni sposób. Unikać zagięć, gorących 
powierzchni, składowania w stanie nie wyczyszczonym lub w wilgoci. 
Oporność elektryczna węŜy powinna być mniejsza od 1 MOhma.  
 
2.2.4. Czyszczenie. 
 
Przy wszystkich pracach obsługowych agregatu naleŜy pamiętać o: 

- wyłączeniu urządzenia z zasilania prądem 
- wyłączeniu sterowania 
- odcięciu zasilania spręŜonym powietrzem 
- odciąŜeniu agregatu z ciśnienia 

Zwracać uwagę aby temperatura zapłonu uŜywanych farb i lakierów była 
wyŜsza o ok. 5 stopni od temperatury pracy. 
Do czyszczenia uŜywać miękkich szmatek lub pędzli, w Ŝadnym wypadku nie 
dopuszcza się do natrysku rozpuszczalnika na urządzenie pistoletem. 
Zwracać uwagę przy przygotowaniu do pracy jak i przy dłuŜszym składowaniu jakie 
materiały będą lub były przerabiane. Pamiętać, Ŝe w węŜach lub wewnątrz urządzenia 
moŜe krótkotrwale powstawać niebezpieczna, wybuchowa mieszanina par 
rozpuszczalników. 
W zamkniętych zbiornikach tworzy się wybuchowa mieszanina powietrza i 
rozpuszczalników, dlatego nie wolno tryskać z pistoletu farbą lub rozpuszczalnikiem do 
zamkniętego zbiornika. UŜywany zbiornik otwarty koniecznie uziemić. 
 

 
2.2.5. Obchodzenie się z niebezpiecznymi farbami i lakierami 
 
Stosować się koniecznie do instrukcji uŜytkowania stosowanych farb, 
lakierów i rozpuszczalników wydanych przez ich producentów. 
Przy pracy obsługa powinna uŜywać środków ochrony osobistej: 
rękawic, kremów ochronnych, ubrań ochronnych, obuwia  itp. 
Stosować maski chroniące drogi oddechowe lub specjalne aparaty 
ochronne. 
Przy natrysku w kabinie lub przy ścianie natryskowej musi działać sprawna wentylacja. 
Przy natrysku ciepłymi materiałami stosować specjalne ubrania ochronne. 
 
2.2.6. Uwaga na gorące powierzchnie. 
 
Przy ciepłych materiałach uŜywać koniecznie rękawic ochronnych. 
Przy uŜytkowaniu materiałów o temperaturze powyŜej 43 stopni C 
urządzenie naleŜy zaopatrzyć w specjalne naklejki ochronne. Naklejki takie 
dostępne są u dostawców sprzętu ochronnego. 
 
2.3. Właściwe uŜytkowanie. 
 
WAGNER nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku: 

- uŜycia do mieszania nieodpowiednich materiałów zarówno farb 
jak i innych pomocniczych. 

- pracy z niekompletnym urządzeniem 
- uŜycia niewłaściwych środków ochronnych 
- uŜywania nieoryginalnych części zamiennych 

 
 
 
 



 
 

2.4. UŜytkowanie w strefach zagroŜenia wybuchem. 
 
2.4.1.1 Zastosowanie pistoletu. 
Pistolet jest przeznaczony do pracy z ciekłymi materiałami malarskimi w 
odpowiednich strefach zagroŜenia wybuchowego. 
 
 
2.4.2. Oznaczenia ochrony przeciwwybuchowej. 
 
CE: unijny znak bezpieczeństwa 
Ex: symbol ochrony przeciwwybuchowej 
II: grupa urządzeń II 
2: kategoria 2 (strefa 1)      
G: gazowa atmosfera wybuchowa 
X: inne oznaczenia 
 
2.4.3. Maksymalna temperatura malowanej  powierzchni. 
 
Maksymalna temperatura malowanej  powierzchni musi być kompatybilna z 
dopuszczalną temperatura uŜywanych materiałów malarskich. Odpowiednie informacje 
w rozdziale „Dane techniczne”. 
 
2.4.4. Wskazówki bezpieczeństwa. 
 
Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniami f-my WAGNER. 
Przy kontakcie urządzenia z metalowymi częściami moŜe dojść do zaiskrzenia. 
W atmosferze wybuchowej nie doprowadzać do: 

- uderzania pistoletu o elementy stalowe 
- upuszczenia pistoletu na posadzkę 
- uŜywania narzędzi z nieodpowiedniego materiału 

 
Temperatura zapłonu materiałów malarskich. 
Zwracać uwagę aby temperatura zapłonu materiałów malarskich była wyŜsza niŜ 
temperatura powierzchni malowanego detalu. 
 
Medium rozpylające. 
Do rozpylania farb i lakierów uŜywać tylko słabo utleniających gazów (np. powietrza) 
 
Czyszczenie. 
Resztki farby na pistolecie mogą w pewnych okolicznościach powodować powstanie 
ładunków elektrostatycznych. MoŜe to przy wyładowaniu doprowadzić do powstania 
iskry lub ognia. 
Usuwać zanieczyszczenia z farby. Właściwe przewodzenie jest gwarancja dobrego 
uziemienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. Gwarancja i deklaracja zgodności. 
3.1. Odpowiedzialność producenta za produkt. 

WaŜne uwagi odnośnie odpowiedzialności producenta za szkody powstałe w wyniku 
uŜytkowania lub wad produkowanego przez niego wyrobu 
W wyniku zastosowania przepisu EC ze skutkiem od l stycznia 1990, producent ponosi 
odpowiedzialność za produkt, jeśli wszystkie części pochodzą od tego producenta lub są przez 
niego zaakceptowane, takŜe, jeśli są właściwie zamontowane, obsługiwane oraz serwisowane. 
W wypadku zastosowania akcesoriów czy części zamiennych innego pochodzenia, 
odpowiedzialność producenta za szkody wynikłe z uŜytkowania lub wad produkowanego 
przezeń wyrobu moŜe zostać uznana w całości lub częściowo za niewaŜną i niebyłą. Stosowanie 
oryginalnych akcesoriów i części zamiennych, produkowanych przez firmę Wagner gwarantuje 
dochowanie wszystkich przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy. 

3.2. Warunki gwarancji. 

Niniejsze urządzenie podlega naszej gwarancji na następujących warunkach: 

My, zgodnie z naszym uznaniem, dokonamy bezpłatnej naprawy lub wymiany wszystkich 
części, które w okresie 24 miesięcy pracy na jedną zmianę, 12 miesięcy pracy na 2 zmiany lub  
6 miesięcy przy pracy na 3 zmiany, począwszy od dnia ich otrzymania przez Kupującego 
okazały się być całkowicie lub w istotny sposób nieuŜyteczne z przyczyn powstałych przed 
sprzedaŜą, szczególnie z powodu niewłaściwej konstrukcji, wadliwego materiału lub złego 
wykonania. 
Zgodnie z naszym uznaniem warunki gwarancji są dotrzymane poprzez naprawę lub wymianę 
urządzenia lub jego części. Wynikłe stąd koszty, szczególnie opłaty transportowe, drogowe, 
koszty robocizny i materiału są ponoszone przez nas za wyjątkiem wypadku, gdy koszty te 
ulegną zwiększeniu na skutek kolejnego transportu urządzenia na miejsce inne, niŜ adres 
kupującego. 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z następujących powodów:  
'nieodpowiedniego lub niewłaściwego uŜytkowania, wadliwego zainstalowania lub przekazania 
do eksploatacji przez kupującego bądź osobę trzecią, normalne zuŜycie, niedbałą obsługę, 
wadliwe konserwowanie, stosowanie nieodpowiednich materiałów powłokowych, materiałów 
zastępczych i działanie środków chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, z 
wyjątkiem wypadku, gdy szkoda zostaje nam przypisana. 

WaŜne uwagi odnośnie odpowiedzialności producenta za szkody powstałe w wyniku 
uŜytkowania lub wad produkowanego przez niego wyrobu 
W wyniku zastosowania przepisu EC ze skutkiem od l stycznia 1990, producent ponosi 
odpowiedzialność za produkt, jeśli wszystkie części pochodzą od tego producenta lub są przez 
niego zaakceptowane, takŜe, jeśli są właściwie zamontowane, obsługiwane oraz serwisowane. 
W wypadku zastosowania akcesoriów czy części zamiennych innego pochodzenia, 
odpowiedzialność producenta za szkody wynikłe z uŜytkowania lub wad produkowanego 
przezeń wyrobu moŜe zostać uznana w całości lub częściowo za niewaŜną i niebyłą. Stosowanie 
oryginalnych akcesoriów i części zamiennych, produkowanych przez firmę Wagner gwarantuje 
dochowanie wszystkich przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy. 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.3. Deklaracja zgodności CE. 
         

Krótkie wyja śnienie 

CE = Communautes Europeennes (Wspólnota Europejska) 

Produkty oznaczone znaczkiem CE są produkowane i kontrolowane zgodnie z wytycznymi Unii 
Europejskiej. To oznacza, iŜ w zakresie stosowanych materiałów, procesu produkcji i działania, 
wykazują one zgodność z wymogami Unii w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
pozostając w zgodności z przepisami i normami Unii Europejskiej. Przepisy i normy, mające 
zastosowanie do poszczególnych produktów moŜna znaleźć w certyfikacie zgodności z 
wymogami norm CE. Certyfikat taki dostarczany jest łącznie z produktem lub moŜna zaŜądać 
wydania go przez producenta. Oznakowanie CE obowiązuje w Europie od l stycznia 1995 i 
jedynie te produkty, które posiadają identyfikację CE dopuszczone są do obrotu. 

 
Niniejszym zaświadczamy, Ŝe poniŜsze urządzenia: 
 
2312132 pistolet automatyczny GA 4000 ACIC 
2312144 podstawa główna  
2308810 podstawa główna  
 
w swojej budowie odpowiadają poniŜszym przepisom: 
 
2006/42/EG 
94/9/EG 
 
Zastosowano w szczególności normy: 
 
DIN EN ISO 12100-1, 2004-04 
DIN EN ISO 12100-2, 2004-04 
DIN EN ISO 14121, 2007-12 
DIN EN 1127-1, 2008-02 
DIN EN 1953, 1998-12 
DIN EN ISO 3746, 1995-12 
DIN EN 13463-1, 2002-04 
DIN EN ISO 13732-1, 2006-12 
 
Oznaczenie wyrobu znakiem  CE. 
Po podaniu typu urządzenia oraz jego numeru seryjnego moŜna w centrali f-my 
WAGNER  lub u przedstawiciela zamówić deklarację zgodności tego urządzenia 
podając numer katalogowy GA 4000 ACIC 2315627. 
 
3.4.Techniczne specyfikacje narodowe. 
 
a) BGR 500  Cz.2, rozdz. 2.29 Przerabianie materiałów malarskich 
b) BGR 500  Cz.2, rozdz. 2.36 Praca z materiałami ciekłymi 
c) BGR 104  Regulacje ochrony przeciwwybuchowej 
d) BGR 132  Unikanie źródeł zapłonu 
e) BGR 180  Zalecenia przy czyszczeniu detali rozpuszczalnikami 
f) BGI 740  Lakiernie i ich wyposaŜenie 
g) ZH 1/406  Przepisy dla natrysku materiałów ciekłych 



 
 

 
Oznaczenie wyrobu znakiem  CE. 
Oznaczenie jak na stronie tytułowej niniejszej instrukcji. 
Po podaniu typu urządzenia oraz jego numeru seryjnego moŜna w centrali f-my 
WAGNER  zamówić deklarację zgodności tego urządzenia podając numer katalogowy 
2315627. 
 
Wskazówka : 
Wszystkie powyŜsze tytuły są do nabycia w wydawnictwie  
Heymanns-Verlag w Kolonii. 
 
4. Opis 
 
4.1. Zakres zastosowania, właściwe uŜycie. 
Niniejszy pistolet ma zastosowanie do natrysku ciekłych materiałów malarskich, a w 
szczególności miediów dających dobre efekty z uŜyciem metody AIRCOAT. 
 
4.1.1. Przerabiane materiały. 
 
Pistolet ma zastosowanie przy natrysku lakierów nawierzchniowych, podkładów, farb 
antykorozyjnych, lakierów strukturalnych, bejc, lakierów kryjących zarówno 
rozpuszczalnikowych jak i wodorozcieńczalnych. 
 
Wskazówka – przy problemach z natryskiem skontaktować się z serwisem  
WAGNER-a lub dostawcą materiału malarskiego. 
 
4.2. Zakres dostawy. 
4.2.1.Oznaczenia typów. 
 
GA  4000  AC  XX 
 „1”                 „2”              „3”                 „4” 
 
1. GA  - pistolet automatyczny 
2. 4000  - typ pistoletu 
3. AC  - natrysk w systemie AIRCOAT 
4. IC  - wewnętrzne sterowanie w pistolecie powietrzem formującym i rozpylającym 
    EC - zewnętrzne sterowanie w pistolecie powietrzem formującym i rozpylającym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.2.2.Przegląd. 
Kpl pistolet automatyczny GA 4000 składa się z pistoletu i podstawy oraz innych 
komponentów. MoŜliwa jest praca z cyrkulacją farby. 
 
 
 

 
 
 
4.2.3.Podstawowe wyposaŜenie. 
 
Nr kat. Nazwa 
2312132 Pistolet automatyczny GA 4000 ACIC AIRCOAT 
2312144 Podstawa pistoletu 
2308810 Podstawa pistoletu 
 
Do głównego wyposaŜenia naleŜą: 
 
Nr kat. Nazwa 
2312132 Pistolet automatyczny GA 4000 ACIC AIRCOAT 
2315627 CE – deklaracja zgodności 
2312955 Instrukcja obsługi – jęz. niemiecki 
2312956 Instrukcja obsługi – jęz. angielski 
Rozdz. 1 Instrukcja obsługi – jęz. polski 
 
WyposaŜenie dodatkowe dostępne jest na osobne zamówienie. 
 
 
 
 



 
 

4.2.4.Komponenty uzupełniające. 
4.2.4.1.Kaptury powietrzne. 
 
Nr kat. Nazwa 
2308809 Kaptur powietrzny HV (niebieski) dla materiałów o 

wysokiej lepkości 
 
 
 
 

2308808 Kaptur powietrzny LV (czerwony)  
dla materiałów o niskiej lepkości 
 
 
 
 
 

2313493 Kaptur powietrzny LA plus (brązowy) 
 
 
 
 
 

 
 
4.2.4.2.Dysze AIRCOAT płasko rozpylające ACF 3000. 
 
Nr kat. Nazwa 
379XXX Dysze wg tabeli w rozdz. 8                  

 
 
 
 
4.2.4.3. Dysze AIRCOAT okrągło rozpylające ACR 3000. 
 
Nr kat. Nazwa 
379XXX Dysze wg tabeli w rozdz. 8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.2.4.4. Przyłącza materiału.  
 
Nr kat. Nazwa 
350550 Złączka przyłączeniowa prosta               

2314065 Złączka przyłączeniowa kątowa 90o 

 
 
4.2.4.5.Przyłącza spręŜonego powietrza. 
 
Nr kat. Nazwa 
9998090 Złączka wkrętno-wykrętna  prosta Ø 6 mm x 1/8” 

(*standard) 

9998993 Złączka wkrętno-wykrętna  prosta Ø 8 mm x 1/8” 

 
4.2.4.6.Sztyft zamykający. 
 
Nr kat. Nazwa 
2310534 Sztyft zamykający kol 

 
 
4.3. Dane techniczne. 
4.3.1.Dane techniczne pistoletu. 
 

Opis Jednostka Pistolet GA 4000 ACIC 
 

Max. ciśnienie powietrza zasilania bar 8,0 
Max. ciśnienie materiału roboczego bar 250 
Ilość podawanego materiału dm3/min. *  
Przyłącze materiału (gwint zew.) cal G ¼“ 
Przyłącze powietrza (gwint zew.) cal G ¼“ 
Masa (podstawowe wyposaŜenie) g 880 
Max. temperatura materiału oC 80 
Max. temperatura powietrza oC 50 
Max. temperatura otoczenia oC 5 - 40 
Poziom hałasu (przy 3 barach powietrza i 
ciśnieniu 110 barów materiału)*** 

dB(A) 82,0 

Długość (A) mm 129 
Szerokość (B)  mm 47 
Wysokość (C) mm 60 
Wymiar (D) mm 37,5 
Wymiar (E) mm 18 +/-0,1 
Wymiar (F) mm 18 +/-0,1 
 
* - wg tabeli dysz rozdz. 8.1 
** - rozmiary filtrów patrz rozdz. 8.4 
*** - pomiary głośności w odległości 0,5 m wg normy DIN EN ISO 3746-1995 
 



 
 

 
4.3.2.Wymiary i przyłącza. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3.Materiały części mających kontakt z farbą. 
 
Części metalowe   Tworzywa sztuczne 
 
Stal utwardzana   UHMW – PE 
Stal kwasoodporna 1.4310  PTFE 
Stal kwasoodporna 1.4305  FPM 
Stal kwasoodporna 1.4304  POM 
     PA 6,6 
     EPDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.4.Opis funkcji. 
 
4.4.1.Budowa pistoletu. 
 
 

 
 

 Nazwa 
A Głowica pistoletu 
B Korpus pistoletu 
C Pokrętło tulejki napinającej 
D Podstawa pistoletu 
E Przyłącze powietrza rozpylającego (niebieskie) 
F Nakrętka mocująca 
G Kaptur powietrzny (niebieski, czerwony lub brązowy) 
H Dysza 
I Mocowanie - standard 
J Przyłącze materiału  
K Przyłącze cyrkulacji materiału 
L Przyłącze spręŜonego powietrza (czerwone) 
M Regulacja powietrza formującego 

 
Urządzenie składa się z głowicy pistoletu (A), korpusu pistoletu (B), pokrętła (C) oraz 
[podstawy (D). Na głowicy (A) zabudowany jest kaptur powietrzny (G), odpowiednia 
dysza natryskowa (H) oraz inne części mocujące i uszczelniające. 
W głowicy pistoletu (A) znajduje się równieŜ zawór materiału roboczego i 
uszczelniacze. W korpusie pistoletu (B) zabudowany jest mechanizm napięcia 
uszczelnień. Korpus słuŜy jako część łącząca pomiędzy pokrętłem tulejki napinającej 
(C) a głowica pistoletu (A). Pokrętło tulejki napinającej składa się z membrany oraz 
spręŜyny napinającej zaworu materiału. Podstawa (D) zawiera wszelkie przyłącza 
(E,J,K) oraz regulację powietrza formującego (M). Podstawa słuŜy jako część łącząca 
pomiędzy pistoletem a jego mocowaniem na manipulatorze. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.4.2.Praca z cyrkulacją farby. 
 
Przebudowa na system z cyrkulacją materiału. 

 
UWAGA: 
Korek zamykający (P) jest pod wysokim ciśnieniem. 
Korek zamykający moŜe być stosowany w zaleŜności od systemu pracy. 
- przy trybie pracy bez cyrkulacji materiału NC podstawę przykręcić do 
pistoletu tylko przy zamontowanym korku zamykającym (O). 

 
1. Zdjąć korpus pistoletu (B) z podstawy 

(D). 
2. Wymienić korek (P) poprzez złączkę 

przyłącza (L). 
3. Wyjąć z korpusu pistoletu sztyft 

zamykający (O). 
4. Ponownie połączyć podstawę z 

korpusem. Zwrócić uwagę na 
prawidłowe połoŜenie uszczelniaczy. 

5. Dobrze dokręcić śruby – moment 4 Nm. 
 
 
 
 
 
 
4.4.3.Funkcje pistoletu. 
 
Schemat. 
 
SA = powietrze formujące 
AA = powietrze rozpylające 
CA = powietrze sterujące 
M = materiał roboczy 
C = cyrkulacja 
 
 
 
 
 
 
 
Otwieranie: 
Tłoczek w napędzie iglicy poruszany jest przez powietrze sterujące i po otwarciu przesuwany 
ku tyłowi. Dzięki temu najpierw otwierany jest zawór powietrza, który podaje powietrze 
formujące i rozpylające. Następnie mechanicznie otwierany jest zawór materiału roboczego.  
Przy takim ustawieniu aplikowany jest pod zadanym ciśnieniem materiał roboczy. 
 
Zamykanie: 
Po uwolnieniu nacisku powietrza sterującego na  tłoczek zamykany jest najpierw zawór 
materiału, dzięki naciskowi spręŜyny powrotnej pociągającej z powrotem tłoczek. 
W następnej kolejności zamykane jest powietrze formujące i rozpylające. 
 
 



 
 

Funkcje dodatkowe: 
DrąŜek powietrza formującego słuŜy do sterowania ilością powietrza formującego w czasie 
gdy powietrze rozpylające regulowane jest z zewnętrznego regulatora ciśnienia. Obydwa 
rodzaje powietrza są prowadzone przez zawór rozdzielnie, co w konsekwencji powoduje, Ŝe  
ciśnienie powietrza formującego w zasadzie odpowiada ciśnieniu powietrza rozpylającego i 
obydwa podlegają regulacji i ustawianiu. Przyłącza materiału i kanały przepływu w podstawie 
pistoletu są tak zaprojektowane, Ŝe z większością pistoletów moŜna pracować w systemie 
cyrkulacji materiału. 
 
4.5. Natrysk. 
4.5.1.Natrysk z dyszą AIRCOAT płasko rozpylaj ącą. 
 
Przy natrysku AIRCOAT z uŜyciem dysz płasko rozpylających ciśnienie materiału w 
normalnych zastosowaniach powinno wynosić od 30 do- 120 barów (3-12 MPa). Ciśnienie 
powietrza rozpylającego powinno zawierać się w granicach 0,5 do 2,5 bara (0,05-0,25 MPa). 
Eliminuje to w znacznym stopniu problem niedostatecznego malowania krawędzi detali. 
Przy pomocy powietrza formującego moŜna regulować w pewnym zakresie szerokość 
strumienia natryskowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zalety: 
- szeroki zakres zastosowania 
- ograniczony przetrysk tzw. „overspray” 
- dobra jakość powłoki 
- bezproblemowy natrysk materiałów strukturalnych 
- moŜliwość regulacji szerokości strumienia natryskowego 
 
 
4.5.2.Natrysk z dyszą AIRCOAT okr ągło rozpylającą. 
 
Przy natrysku AIRCOAT z uŜyciem dysz okrągło rozpylających ciśnienie materiału w 
normalnych zastosowaniach powinno wynosić od 30 do- 120 barów (3-12 MPa). 
Ciśnienie powietrza rozpylającego powinno zawierać się w granicach 0,5 do 2,5 bara (0,05-
0,25 MPa), uzyskuje się wtedy miękki strumień natryskowy. Przez pokręcanie nakrętki dyszy 
moŜna regulować średnicę strumienia natryskowego. 



 
 

Dzięki wielokanałowemu otworowi dyszy okrągłej o wirującym strumieniu uzyskuje się 
dokładną atomizację cząstek farby, równocześnie redukcję wstępnej prędkości cząstki oraz jej 
zawirowanie. Rezultatem jest miękki, dobrze zatomizowany okrągły strumień natryskowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zalety: 
- szeroki zakres zastosowania 
- ograniczony przetrysk tzw. „overspray” 
- dobra jakość powłoki 
- bezproblemowy natrysk materiałów strukturalnych 
 
5.Uruchomienie i obsługa. 
 
5.1.Ustawianie i zamykanie. 
5.1.1.Typowy system natryskowy automatyczny Aircoat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Nazwa 

A Szafa sterownicza 
B Przenośnik 
C Malowany detal 
D Kabina natryskowa 
E Manipulator 
F „Kuchnia farb” 
G Bramka rozpoznania detalu 
H Pistolety natryskowe 
I Wentylacja nawiewno-wywiewna 

 
Pistolet natryskowy musi być uzupełniony o róŜne składniki systemu natrysku AIRCOAT. 
Rysunek pokazuje przykładowe rozwiązanie systemu automatycznego natrysku AIRCOAT. 
Wg indywidualnego zapotrzebowania nasi przedstawiciele zaproponują optymalne rozwiązanie 
Waszego zadania technicznego. Przed rozpoczęciem pracy naleŜy zapoznać się z załączonymi 
instrukcjami obsługi urządzeń składowych systemu. Bezwzględnie naleŜy przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa pracy. 
 
5.1.2.Wentylacja kabiny natryskowej. 
 
UWAGA: 

Trujące lub wybuchowe mieszaniny gazów. 
Niebezpieczeństwo zatrucia lub wybuchu poŜaru. 
 
 
 

Pistoletu naleŜy uŜywać tylko w przeznaczonych do malowania kabinach lub przy ścianach 
natryskowych z właściwa wentylacją. 
Zwrócić uwagę na krajowe przepisy odnośnie wentylacji stanowisk pracy malarzy. 
 
5.1.3.Przewody powietrza. 
 
Tylko przy zastosowaniu regulatora ciśnienia powietrza z filtrem  mamy pewność, Ŝe do 
pistoletu dostarczymy suche i czyste powietrze. 
Zanieczyszczone lub zaolejone powietrze skutkuje złą jakością powłok malarskich. 
 
5.1.4.Przewody farby. 
 
Zanieczyszczenia w systemie natrysku. 
Zatkanie pistoletu, zestalenie farby lub lakieru w przewodach. 
Pistolet i cały układ natrysku naleŜy czyścić odpowiednim do materiału środkiem myjącym. 
 
NIEBEZPIECZE ŃSTWO 

Pęknięte przewody, nieszczelne połączenia 
Niebezpieczeństwo zranienie poprzez iniekcję materiału. 
 
 

- zwrócić uwagę na odporność chemiczną przewodów w związku z uŜywanymi 
materiałami 

- zwrócić uwagę na odpowiednie max. ciśnienie pistoletu i przewodów w stosunku do 
ciśnienia materiału wytwarzanego przez pompę podającą 

- zwrócić uwagę, aby węŜe farby miały oznaczenia producenta, datę produkcji i 
dopuszczalne ciśnienie pracy 



 
 

 
5.1.5.Uziemienie. 
 
UWAGA:  

Wyładowania elektrostatyczne w wybuchowej atmosferze. 
Niebezpieczeństwo wybuchu poprzez iskrę z wyładowania elektrostatycznego. 
 
 
 

- dobrze uziemić wszystkie elementy składowe systemu natryskowego 
- uziemić teŜ właściwie malowane detale 

 
UWAGA: 

Zbyt duŜa „mgła” farby przy niedostatecznym uziemieniu. 
Niebezpieczeństwo zatrucia. 
Słaba jakość malowanych powierzchni. 
 
 

- dobrze uziemić wszystkie elementy składowe systemu natryskowego 
- uziemić tez właściwie malowane detale 

Wszystkie elementy systemu natryskowego AIRCOAT muszą być połączone przewodami w 
celu dobrego uziemienia. 
 
5.2.Przygotowywanie farb i lakierów. 
 
Bardzo duŜe znaczenie ma lepkość farb i lakierów. Najlepsze efekty malowania uzyskuje się 
przy lepkościach materiału od 80 do 150 mPas. 
NaleŜy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór lepkości, zgodnie z zaleceniami producenta farby 
lub lakieru. Do rozcieńczania uŜywać tylko oryginalnych środków, kompatybilnych z 
materiałem. 
 
5.2.1.Tabela przeliczeniowa jednostek lepkości. 
 

mPas Centipoise Poise DIN 4mm Ford k4 Zahn2 
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340 
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1,00 
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1,60 

1,80 

2,00 

2,20 

2,40 

2,60 

2,80 

3,00 

3,20 

3,40 
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3,80 

4,00 

30 

33 

37 

43 
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49 

52 

56 

62 

65 
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58 
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65 

68 

70 
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49 

58 

66 

74 

82 

 

 
 
5.3.Uruchomienie. 
5.3.1.Ogólne przepisy posługiwania się pistoletem natryskowym. 
 
 
Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa zawartych w rozdziale 2. 
 
UWAGA: 

 
Niezamierzone uruchomienie. 
Niebezpieczeństwo zranienia. 
 
 

Przy wszystkich pracach obsługowych pistoletu, przerwach w pracy i regulacjach naleŜy: 
- odłączyć dopływ spręŜonego powietrza 
- odciąŜyć urządzenie i pistolet 
- zabezpieczyć pistolet  
- przy regulacjach i usuwaniu defektów korzystać z rozdziału 7. 

 
Wskazówka 
Środek myjący w kanałach powietrznych pistoletu. 
Błędy funkcjonalne przez spęczniałe uszczelnienia. 

- przy myciu pistolet zawsze trzymać wylotem w dół 
- uwaŜać aby nie wprowadzić do kanałów powietrznych farby lub rozpuszczalnika 

 
 
 



 
 

5.3.2.Przygotowanie do uruchomienia. 
 
UWAGA: 
Korek zamykający (P) jest pod wysokim ciśnieniem. 
Korek zamykający moŜe być stosowany w zaleŜności od systemu pracy. 
- przy trybie pracy bez cyrkulacji materiału NC podstawę przykręcić do 
pistoletu tylko przy zamontowanym korku zamykającym (O). 

 
 

1. Zamontować pistolet na manipulatorze. 
2. Podłączyć do pistoletu wąŜ farby oraz z drugiej strony do pompy podającej 
3. ZałoŜyć odpowiednią dyszę wraz z uszczelką. NałoŜyć na dyszę kaptur powietrzny. 

Zwrócić uwagę na spasowanie odpowiednimi powierzchniami dyszy i kaptura. 
Nakręcić nakrętkę mocującą i dobrze ręcznie dociągnąć. 

4. Podłączyć przewody powietrza sterującego i rozpylającego. SpręŜone powietrze 
powinno być czyste i odolejone. 

5. Sprawdzić wartość dopuszczalnego ciśnienia wszystkich 
składników systemu natrysku.  

6. Uziemić wszystkie urządzenia i części znajdujące się w obrębie 
pracy. 

7. Ustawić ciśnienie pracy na poziomie ok. 100  barów i sprawdzić 
szczelność układu. 

8. OdciąŜyć z ciśnienia pistolet i cały układ. 
 
 
5.4.Praca. 
5.4.1.Rozpoczęcie natrysku Aircoat. 
 

1. Ustawić ciśnienie podawania materiału na poziomie ok. 80 barów. 
2. Rozpocząć natrysk zwracając uwagę na  atomizację cząstek farby. 
3. Wyregulować ciśnienie natrysku na pompie w ten sposób , aby uzyskać najlepszy efekt 

rozpylenia cząstek farby. 
4. Na regulatorze ciśnienia powietrza osłonowego ustawić poziom ciśnienia powietrza tak, 

aby uzyskać najlepszy jakościowo efekt malowania. PoniŜej pokazano obraz natrysku 
w zaleŜności od ciśnienia powietrza osłonowego. 

5. Regulatorem  (kształt strumienia) ustawić optymalny dla danego materiału obraz 
strumienia. 

 
Wskazówka: 
Czynności wg p-tów 4 i 5 powtarzać cyklicznie do uzyskania najlepszych efektów. 
 

 
Wskazówka:  
Zmianę ilości materiału moŜna uzyskać przez: 

- zmianę ciśnienia pracy pompy podającej 
- zmianę wielkości dyszy (rozdz. 5.4.3. i 9.) 



 
 

5.4.2.Ustawianie właściwego strumienia natrysku. 
 
Przy pomocy regulatora powietrza formującego z tyłu pistoletu moŜna optymalnie do 
malowanego detalu i rodzaju farby ustawić obraz strumienia natryskowego. 
Rysunek poniŜej pokazuje wpływ regulatora na obraz natrysku. Dzięki zastosowaniu róŜnych 
wielkości dysz moŜemy dopasować strumień do 
malowanego detalu. 
 
 
Wskazówka: 
Ilość podawanego materiału moŜna zmienić 
przez: 
- zmianę ciśnienia pracy 
- uŜycie innej wielkości dyszy, patrz akcesoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.3.Wymiana dyszy Aircoat. 
 
Uwaga: 
Defekty dysz AIRCOAT. 
Gorsza jakość malowania. 
Nie dopuszcza się ingerencji w otwór dyszy Ŝadnymi ostrymi drutami lub narzędziami. 
Doprowadza to do uszkodzenia kształtu otworu dyszy wykonanego z węglików spiekanych. 
 
Uwaga: 
Defekty uszczelnień. 
Materiał roboczy przecieka obok dyszy do kaptura powietrznego. 
Zabrudzenie i zatkanie otworów w kapturze powietrznym. 
- nie czyścić uszczelniaczy ostrymi narzędziami 
- przy uszkodzeniu powierzchni uszczelniającej wymienić uszczelniacz na nowy. 
 
1.    OdciąŜyć z ciśnienia urządzenie i pistolet. 
2. Zabezpieczyć pistolet (odłączyć przewód powietrza sterującego). 
3. Odkręcić nakrętkę mocującą (A) dyszę. 
4. Wyjąć kaptur powietrzny (B). 
5. Wyjąć ręką dyszę (C) z kaptura powietrznego (B). Oczyścić z resztek farby odpowiednim 

środkiem myjącym. 
6. MontaŜ: 

WłoŜyć dyszę (C)  w uszczelniacz (D). 
7. NałoŜyć na dyszę (C) kaptur powietrzny (B). Zwrócić uwagę na 

właściwe połoŜenie dyszy. Szczegół X. 
8. Dokręcić ręką nakrętkę (A). 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.4.Czyszczenie dyszy Aircoat. 
 
DemontaŜ i montaŜ dyszy AIRCOAT patrz rozdz. 5.4.3. 
Dysze AIRCOAT powinny być przechowywane we właściwych do uŜywanych farb i lakierów 
środkach myjących (porozumieć się w tym celu z dostawcą farb i lakierów). 
 
5.4.5.Czyszczenie zatkanej dyszy. 
 

1. OdciąŜyć z ciśnienia urządzenie i pistolet. 
2. Zabezpieczyć pistolet, (odłączyć przewód powietrza sterującego). 
3. Odkręcić nakrętkę mocującą (A) dyszę. 
4. Wyjąć kaptur powietrzny (B). 
5. Wyjąć ręką dyszę (C) z kaptura powietrznego (B). Oczyścić z resztek farby 

odpowiednim środkiem myjącym. Odwrócić dyszę o 180o i ponownie włoŜyć ją do 
uszczelniacza. 

6. NałoŜyć na dyszę (C) kaptur powietrzny (B). Zwrócić uwagę na 
właściwe połoŜenie dyszy. Szczegół X. 

7. Dokręcić ręką nakrętkę (A). 
8. Podnieść ciśnienie pracy pompy podającej. 
9. Rozpocząć natrysk (przyłączyć powietrze sterujące). 
10. Po udroŜnieniu dyszy odstawić pistolet. 
11. OdciąŜyć z ciśnienia urządzenie i pistolet. 
12. Zabezpieczyć pistolet, (odłączyć przewód powietrza sterującego). 
13. Odkręcić nakrętkę mocującą (A) dyszę. 
14. Wyjąć ręką dyszę (C) z kaptura powietrznego (B). Oczyścić z resztek farby 

odpowiednim środkiem myjącym. WłoŜyć dyszę ponownie do uszczelniacza w 
kierunku natrysku. 

15. NałoŜyć na dyszę (C) kaptur powietrzny (B). Zwrócić uwagę na właściwe połoŜenie 
dyszy. Szczegół X. 

16. Dokręcić ręką nakrętkę (A). 
17. Przyłączyć powietrze sterujące, podnieść ciśnienie pracy pompy podającej. Ponownie 

prowadzić natrysk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Dysza w pozycji - natrysk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Dysza w pozycji - czyszczenie 
 
5.4.6.Wymiana osprzętu na dyszę okrągło rozpylającą. 
 

1. OdciąŜyć z ciśnienia urządzenie i pistolet. 
2. Zabezpieczyć pistolet, (odłączyć przewód powietrza sterującego). 
3. Wykręcić dyszę  (B) przy pomocy specjalnego klucza (A). 
4. MontaŜ nowej, innej dyszy przeprowadzić w odwrotnej kolejności (rozdz. 8.3). 

 
Wskazówka: 
Czyszczenie zatkanej dyszy okrągło rozpylającej. 

1. Wykręcić o pół obrotu dyszę  (B) przy 
pomocy specjalnego klucza (A). 

2. Zdjąć klucz i nachwalę włączyć natrysk 
pistoletem. 

3. Po tej czynności ponownie dokręcić dyszę. 
 
 
6.Obsługa. 
 
Zachowywać wskazówki bezpieczeństwa z rozdz. 2. 
Pistolet natryskowy wraz z urządzeniem podającym musi być codziennie czyszczony i 
przepłukiwany. Doczyszczenia naleŜy uŜywać środków kompatybilnych z uŜywanymi 
materiałami roboczymi. 
 
UWAGA: 
Zanieczyszczenia w systemie natrysku. 
NiedroŜność pistoletu, zaschnięcie i polimeryzacja farby w układzie. 
Czyścić pistolet i układ podawania fraby odpowiednim do materiału środkiem myjącym. 
 
Wskazówka 
Środek myjący w kanałach powietrznych pistoletu. 
Błędy funkcjonalne przez spęczniałe uszczelnienia. 

- przy myciu pistoletu nie zanurzać go w rozpuszczalniku 



 
 

 
UWAGA: 

 
Niewłaściwa obsługa i naprawy. 
Niebezpieczeństwo zranienia lub uszkodzenia urządzenia. 

- wszelkie naprawy lub wymianę części powinien przeprowadzać 
wykwalifikowany personel lub serwis f-my WAGNER 

- na czas przerw w pracy i przy wszelkich pracach przy pistolecie naleŜy: 
- odciąć dopływ spręŜonego powietrza 
- odciąŜyć urządzenie i pistolet 
- zabezpieczyć pistolet 

 
Przy wszystkich pracach stosować się do wskazówek instrukcji obsług 
 
6.1.Wyłączenie z pracy i czyszczenie. 
 
UWAGA: 
Środek myjący w kanałach powietrznych pistoletu. 
Błędy funkcjonalne. 
Przy czyszczeniu pistoletu ciśnienie powietrza formującego powinno wynosić ok. 0,5 bara. 
Nie dopuścić do wprowadzenia środka myjącego do kanałów powietrznych, nie zanurzać 
pistoletu. 
 
NIEBEZPIECZE ŃSTWO. 

MoŜliwość eksplozji mieszanki gazowo-powietrznej. 
ZagroŜenie Ŝycia przez poparzenie i wylatujące w powietrze części 
urządzenia. 
 

Nie kierować strumienia z pistoletu do zamkniętych zbiorników. 
Uziemić zbiornik z odpadami. 
 
UWAGA: 

Atmosfera wybuchowa. 
Przy kontakcie aluminium z materiałami zawierającymi związki halonowe mogą 
wytworzyć się wybuchowe gazy i pary. 
Nie uŜywać do mycia ciekłych substancji zawierających związki halonowe. 
 

 
Wskazówka. 
Nie stosować chlorku metylenu do mycia pistoletu lub innych elementów składowych 
systemu. 
 

1. OdciąŜyć z ciśnienia urządzenie i pistolet. 
2. Zabezpieczyć pistolet, (odłączyć przewód powietrza sterującego). 
3. Podłączyć układ podawania środka myjącego. 
4. Zdemontować dyszę AIRCOAT (patrz rozdz. 5.4.3.) 
5. Ciśnienie środka myjącego ustawić na poziomie ok. 40 barów i gruntownie wypłukać    
     pistolet.          
6. OdciąŜyć z ciśnienia urządzenie i pistolet. 
7. Zabezpieczyć pistolet, (odłączyć przewód powietrza sterującego). 
8. Oczyścić pistolet z zewnątrz i odmuchać go spręŜonym powietrzem. 

 
 



 
 

6.2. Wymiana węŜy farby. 
 

1. Wykonać czynności jw. (wyłączenia z pracy i czyszczenia) 
2. OdciąŜyć urządzenie i pistolet. 
3. Zabezpieczyć pistolet (odłączyć 

przewód powietrza sterującego). 
4. Przy pomocy klucza płaskiego 

SW17 przytrzymać złączkę  
podłączenia węŜa farby od 
pistoletu. 

5. Kluczem płaskim SW 19odkręcić 
wąŜ farby. 

6. MontaŜ:  
           Przykręcić wąŜ farby ręką i 
dociągnąć uŜywając obydwu kluczy 
płaskich.  
 
 
6.3. Wymiana uszczelniacza dyszy. 
 
UWAGA:  
Uszkodzenie uszczelniacza dyszy. 
Farba lub lakier wydostaje się obok dyszy przez kaptur powietrzny. 
Niebezpieczeństwo zabrudzenia. 

- nie czyścić uszczelniacza ostrymi narzędziami 
- przy uszkodzeniu powierzchni uszczelniających wymienić na nowy 

  
1. Wykonać czynności wyłączenia z pracy i czyszczenia. 
2. OdciąŜyć urządzenie i pistolet. 
3. Zabezpieczyć pistolet (odłączyć przewód powietrza sterującego). 
4. Odkręcić nakrętkę mocującą (A). 
5. Wyjąć kaptur powietrzny (B) wraz z dyszą (C). 
6. OstroŜnie, przy pomocy wkrętaka, wyjąć z gniazda uszczelniacz dyszy (D). 
7. ZałoŜyć nowy uszczelniacz  do gniazda zaworu (E). 
8. Pozostały montaŜ wykonać w odwrotnej kolejności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.4.Wymiana uszczelniacza dyszy okrągło rozpylającej. 
 
OstroŜnie. 
Uszkodzony korpus dyszy. 
Zły strumień natryskowy. 
- staranie obchodzić się z korpusem dyszy. 
 

 
 
 
Wskazówka: 
Nypel uszczelniający (E) wyjmować ostroŜnie przy uŜyciu wkręta do drewna. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
6.5.Wymiana części w korpusie pistoletu. 
6.5.1.DemontaŜ pistoletu GA 4000 ACIC. 
 
OstroŜnie. 
Uszkodzona iglica pistoletu. 
Nieszczelne uszczelniacze. 
PodwyŜszone zuŜycie uszczelniaczy. 
- ostroŜnie obchodzić się z iglica pistoletu (K). 
- iglica dzięki swojej gładkiej powierzchni współpracuje z uszczelniaczami. 
 
Wskazówka: 
Podstawa (B) nie musi być demontowana. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Wskazówka: 
                                  Bez bolca zamykającego - do pracy z cyrkulacją materiału. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
6.5.2.MontaŜ pistoletu GA 4000 ACIC. 
Wskazówka generalna: 
O-ringi i powierzchnie uszczelniające lekko posmarować przed montaŜem białą 
wazeliną PHV II. 
 
 
 

 
 

Wskazówka: 
Uszczelniacz rozdzielacza (G) nałoŜyć na kaptur powietrzny (H) i razem zamocować w 
obudowie. Nakrętkę mocującą (K) dokręcać do momentu wskoczenia uszczelniacza (G) 
w rowek obudowy (charakterystyczny odgłos). 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
UWAGA: 
Korek zamykający (P) jest pod wysokim ciśnieniem. 
Korek zamykający moŜe być stosowany w zaleŜności od systemu pracy. 
- przy trybie pracy bez cyrkulacji materiału NC podstawę przykręcić do 
pistoletu tylko przy zamontowanym korku zamykającym (O). 

 
Nakrętkę mocującą wraz z kapturem powietrzny ponownie zdemontować. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

7.Pomoc przy uszkodzeniach. 
 
Wada Przyczyna Usuwanie 

Zbyt mała dysza ZałoŜyć większą dyszę 
Zbyt małe ciśnienie 
natrysku 

PodwyŜszyć ciśnienie natrysku 

Zatkany filtr pistoletu lub 
pompy 

Wyczyścić zatkany filtr lub wymienić 
na nowy 

Zatkana dysza Wyczyścić dyszę 

Zbyt małe 
podawanie 
materiału 

Za małe otwarcie spustu Wymienić iglicę zaworu pistoletu 
Źle ustawione powietrze 
rozpylające 

Na nowo ustawić powietrze rozpylające 

Zbyt duŜa dysza Wybrać mniejszą dyszę 
Zbyt niskie ciśnienie 
natrysku 

PodwyŜszyć na pompie ciśnienie 
natrysku 

Zbyt wysoka lepkość 
materiału natryskowego 

ObniŜyć przez rozcieńczenie lepkość 
materiału (kontakt z jego dostawcą) 

Częściowo przytkana 
dysza 

Wyczyścić dyszę 

Uszkodzone lub zatkane 
otwory w kapturze 
powietrznym 

Wyczyścić lub wymienić kaptur 
powietrzny 

Zły obraz 
strumienia 
natryskowego 

Źle dobrany kaptur 
powietrzny 

ZałoŜyć właściwy kaptur powietrzny - 
farby rozpuszczalnikowe 
(czerwony)lub wodne (niebieski) 

Uszkodzenie 
uszczelniaczy iglicy lub 
samej iglicy 

Wymienić kpl iglicę lub tylko wadliwe 
uszczelnienia 

Nieszczelności 
iglicy zaworowej 
(farba lub 
powietrze) Nieszczelności zaworu 

powietrznego 
Wymieć uszczelniacz „powietrzny” 

Niedokładne 
zamykanie 
pistoletu 

Uszkodzone siedlisko 
zaworu lub kulka 
zaworowa 

Wymienić części na nowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Akcesoria. 
8.1. Tabela dysz AIRCOAT ACF 3000. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
8.2. Zestaw do montaŜu dysz okrągło rozpylających. 
 
Nr kat.     Nazwa 
 
394180 Zestaw do montaŜu dysz    
                      okrągło rozpylających  

(bez dyszy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.2.1. Zestawy dysz Rxx. 
 
 
 
 
 

Nr kat. Nazwa Oznaczenie Wydajność*  Wielkość strumienia** 
0132720 Dysza R11 11 0,16 250 mm 
0132721 Dysza R12 12 0,22 250 mm 
0132722 Dysza R13 13 0,27 250 mm 
0132723 Dysza R14 14 0,34 250 mm 
0132724 Dysza R15 15 0,38 250 mm 
0132725 Dysza R16 16 0,43 250 mm 
0132726 Dysza R17 17 0,48 250 mm 
0132727 Dysza R18 18 0,53 250 mm 
0132728 Dysza R19 19 0,59 250 mm 
0132729 Dysza R20 20 0,65 250 mm 
0132730 Dysza R21 21 0,71 250 mm 
0132731 Dysza R22 22 0,77 250 mm 

 
* - przepływ w dm3/min. wody przy ciśnieniu pracy 100 bar (10 MPa) 
** - średnica strumienia zmierzona w odległości 30 cm od pistoletu przy ciśnieniu  
100 bar (10 MPa) z uŜyciem lakieru syntetycznego o lepkości 20 DIN kubka Forda nr 4 
 
8.2.2. Mocowanie dysz kpl. 
 
Nr kat.     Nazwa 
 
132922 Mocowanie dyszy kpl 
 
 
 
8.3. WęŜe. 
 

Nr kat. Nazwa 
9984405 WąŜ wysokociśnieniowy M16x1,5, 1 m , DN4 mm, 270 bar 
9984507 WąŜ wysokociśnieniowy M16x1,5, 15 m , DN6 mm, 270 bar 
9984510 WąŜ wysokociśnieniowy M16x1,5, 7,5 m , DN4 mm, 270 bar 
9984573 WąŜ wysokociśnieniowy NPSM ¼”, 7,5 m , DN4 mm, 270 bar 
9984574 WąŜ wysokociśnieniowy NPSM ¼”, 15 m , DN6 mm, 270 bar 
9982035 WąŜ powietrza czerwony A- Ø 6 mm, I- Ø 4 mm, poliamid, z metra 
9982061 WąŜ powietrza niebieski A- Ø 6 mm, I- Ø 4 mm, poliamid, z metra 
9982033 WąŜ powietrza zielony A- Ø 6 mm, I- Ø 4 mm, poliamid, z metra 
9982062 WąŜ powietrza niebieski A- Ø 8 mm, I- Ø 5,5 mm, poliamid, z metra 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.4. Inne. 
 

Nr kat. Nazwa 
9997001 Szczoteczka do czyszczenia dysz 
8612001 Igły do czyszczenia dysz – kpl 12 szt. 
123446 Dwuzłączka M16x1,5 - do przedłuŜania węŜy 
367560 Dwuzłączka NPSM ¼” - do przedłuŜania węŜy 
380941 Mocowanie standard 180 mm, Ø 16 mm 

 
 
 
 

2314079 Płytka adaptera CEFLA 
 
 
 
 

380942 Mocowanie obracalne (standard) 
 
 
 
 
 

380945 Mocowanie obracalne 40/40 
 

380943 Mocowanie obrotowe kpl 
 
 
 
 
 
 

380944 Zacisk kątowy do mocowania obrotowego 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

9.  KATALOG CZ ĘŚCI ZAMIENNYCH 
 
9.1.  JAK ZAMÓWI Ć CZĘŚCI ZAMIENNE? 
Zamówienie powinno zawierać : 
numer części, opis oraz ilość 
Ilość nie musi być taka sama jak w kolumnie „ilość”. Liczba ta rzadko wskazuje na ilość 
uŜytych w częściach składowych. 
Aby realizacja zamówienia przebiegała bez zakłóceń wymagane są następujące dane: 
 
adres kupującego ( do faktury) 

adres dostawy 

dane osoby, z którą naleŜy się kontaktować w razie zaistniałych wątpliwości lub 
pytań 

 

rodzaj wymaganej dostawy( transport: morski, lotniczy, kurier itd.) 

 

9.2.  ZNAKI SPECJALNE NA LI ŚCIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
 
(w kolumnie K) 
 

♦ ♦ ♦ ♦ = części zuŜywające się (nie podlegają gwarancji) 

•  = części nie naleŜące do podstawowego wyposaŜenia pistoletu natryskowego. 
 
Dostępne jako części wyposaŜenia dodatkowego. 
*   = zawarte w zestawie naprawczym. 
 
UWAGA: 
Niewłaściwa obsługa lub naprawa. 
Niebezpieczeństwo zranienia lub uszkodzenia pistoletu. 

- naprawy i wymianę części powinien przeprowadzać wykwalifikowany personel 
lub serwis f-my WAGNER. 

- przy kaŜdych pracach obsługowych naleŜy odłączyć zasilanie spręŜonym 
powietrzem, odciąŜyć z ciśnienia pompę i pistolet oraz zabezpieczyć pistolet 
przed przypadkowym uŜyciem 

- przy kaŜdych pracach obsługowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i 
wskazówek z instrukcji obsługi pistoletu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9.2. Lista części zamiennych pistoletu GA 4000 ACIC. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Poz. K Szt. Nr kat. Nazwa 
1      ♦♦♦♦ 1 2312132 Korpus pistoletu GA 4000 ACIC 

1a  ♦♦♦♦ 1 2321825 Korpus pistoletu GA 4000 ACIC (longlife) 

2    ♦♦♦♦• 1 2312144 Podstawa główna GA 4000 ACIC – S kpl 

3    ♦♦♦♦• 1 2308810 Podstawa główna GA 4000 ACIC – R kpl 

4 1 2309945 SpręŜyna śrubowa 
5 1 2314274 Kaptur końcowy krótki 

6       • 1 2308808 Kaptur powietrzny LV plus (czerwony) 

6       • 1 2308809 Kaptur powietrzny HV plus (niebieski) 

6       • 1 2313493 Kaptur powietrzny LA plus (brązowy) 

7       • 1 379… Dysza AC 

8      ♦♦♦♦ 1 394339 Pierścień uszczelniający 

9      ♦♦♦♦ 1 364328 Uszczelniacz dyszy 

10    ♦♦♦♦ 1 2314279 Zespół zaworu kpl 

11    ♦♦♦♦ 1 9974245 O-ring 
12 4 2307893 Śruba cylindryczna 
13 1 2314278 Głowica 
14    ♦♦♦♦ 2 9974153 O-ring 

15    ♦    ♦    ♦    ♦ 1 367528 O-ring 

16    ♦♦♦♦ 1 2313516 Uszczelniacz standardowy 
17 1 2314277 Obudowa tłoka IC 
18 4 2308292 Śruba cylindryczna 

19     • 1 2310534 Sztyft zamykający kanał farby kpl 

20    ♦♦♦♦ 1 2307873 O-ring 
21 1 2307739 Nakrętka mocująca 
22 1 2307868 Redukcja strumienia okrągło-szeroko 
23    ♦♦♦♦ 1 9971388 O-ring 

24    ♦♦♦♦ 2 2310473 Uszczelniacz materiału 

25    ♦♦♦♦ 5 9974265 O-ring 
26 1 9998993 Przyłącze proste 
27 1 9998090 Przyłącze proste 
28 1 9998618 Pierścień kodowy niebieski 
29 1 9998995 Pierścień kodowy czerwony 
30 1 2316366 Płytka adaptera materiału 
31 2 2310556 Śruba sześciokątna 
32 1 2316367 Płytka adaptera IC 
33    ♦♦♦♦ 1 248314 O-ring 

34    ♦♦♦♦ 1 9971025 O-ring 

35    ♦♦♦♦ 1 2314275 Tłok IC kpl 

36    ♦♦♦♦ 1 2314273 DrąŜek zaworu IC kpl 

37     • 1 9992698 Wazelina biała PHHV 

38 1 9998991 SpręŜyna śrubowa 
39 1 2314242 Podstawa główna GA 4000 ACIC R 



 
 

40♦♦♦♦• 1 2322531 Uszczelniacz tłoka EPDM 

41♦♦♦♦• 1 2322530 O-ring 

42♦♦♦♦• 1 9974179 O-ring 

43♦♦♦♦• 1 2322532 Zestaw naprawczy GA 4000 ACIC (EPDM) 

 
♦ ♦ ♦ ♦ = części zuŜywające się (nie podlegają gwarancji) 

•  = części nie naleŜące do podstawowego wyposaŜenia pistoletu natryskowego 
 
 
 
 
9.3. Sety serwisowe i grupy części zamiennych. 
 
Nr kat. Nazwa Składniki - części 
2314353 Zestaw naprawczy 

korpusu GA 4000 
ACIC 

8,9,11,14,16,16a,33,34 

2321852 Zestaw naprawczy 
korpusu GA 4000 
ACIC (longlife) 

8,9,11,14,16,16a,33,34 

2314355 Set serwisowy 
podstawy głównej  
GA 4000 ACIC 

23, 24, 25 

2322532 Zestaw uszczelniaczy 
GA 4000 ACIC 
(EPDM) 

40,41,42 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 


