
Industrial Solutions

GA 4000AC

■■ Doskonała jakość rozpylania
■■ Ultralekki i kompaktowy
■■ Niezawodny

pistolety automatyczne aircoat



Technologia WAGNER AirCoat 
PołąCzENiE siły i koNTRoli dlA jEszCzE lEPszyCh EfEkTóW

Technologia Airless = „Siła”: duża prędkość aplikacji, mniej 
przemalowań i wysoka wydajność procesu.

Technologia Pneumatyczna= „Kontrola”: łatwa i precyzyjna 
regulacja szerokości strumienia dla zmaksymalizowania 
wszechstronności 

Odpowiednia kombinacja technologii Airless i Pneumatycznej 
oraz unikalne doświadczenie Wagnera w technologii AirCoat 
pozwala osiągnąć perfekcyjną powłokę, wysoką wydajność i 

WAGNER AirCoat - Doskonała jakość rozpylania

Technologia GA 4000AC
Innowacyjne automatyczne pistolety Wagner AirCoat 
wykorzystują zupełnie nowy proces rozpylania AirCoat, aby 
dać  rezultaty, których nigdy wcześniej nie udało się osiągnąć. 
Pistolety te spełniają wszelkie oczekiwania rynku – wyróżnia 
je:wysoka elastyczność, ultralekkość, kompaktowe wymiary 
oraz nowe, bardzo wytrzymałe uszczelnienia 

Kaptur powietrzny

Wysokiej jakości dysza

Gniazdo zaworu wykonane z węglika  
wolframu

Kartridż uszczelnień

Iglica ze specjalną powłoką redukującą 
zużycie

Napęd (tłok i sprężyna)

Regulacja szerokości strumienia

Przyłącze materiału

Kanały powietrza

.

miękki rozpylany strumień oraz dużą szybkość aplikacji.

 je wysoka
.



TyPoWE mATERiAły
 

 ■ Bejca, pokost, lakiery do drewna

 ■ Lakiery wodne i rozpuszczalnikowe

 ■ Materiały poliuretanowe i epoksydowe

 ■ Materiały 2K 

 ■ Materiały o wysokim stopniu lepkości

 ■ Lakiery UV 

GA 4000AC: zaprojektowany 
aby zaspokoić Twoje potrzeby

Ogromne korzyści dla Twojej firmy

zAsTosoWANiE

GA 4000AC jest niezastąpiony przy obróbce drewna, do 
antykorozyjnych materiałów 2K, gruntowania powierzchni 
skórzanych. GA 4000AC jest doskonały dla Twoich  
indywidualnych potrzeb!
 

 ■ Przemysł drzewny i meblarski

 ■ Antykorozja

 ■ Przemysł metalowy

 ■ Pokrywanie powierzchni skórzanych

Obróbka drewna

Antykorozja

Pokrywanie powierzchni skórzanych



GA 4000AC: 
przełomowe korzyści!
GA 4000AC zrewolucjonizował proces automatycznego 
powlekania poprzez wyśmienitą jakość wykończenia i dużą 
wydajność.

GA 4000AC - Nowa generacja automatycznych pistoletów AirCoat 

Najbardziej miękki spust w swojej klasie
Redukcja przemalowań dzięki bardziej precyzyjnym 
pozycjom spustu. Do jego uruchomienia potrzeba 
minimalnej siły

Najmniejszy i najlżejszy 
GA 4000AC to najmniejszy i najlżejszy pistolet 
dostępny na rynku. Cechy te zapewniają elastyczność 
montażu i możliwość szybkiej pracy manipulatora.

Szeroka gama farb
Wszystkie "mokre"części pistoletu są wykonane ze 
stali nierdzewnej, jest on więc odpowiedni do  
praktycznie każdego rodzaju farby.

Najlepsze rozpylanie
Nowe rozpylanie AirCoat zapewnia bardziej miękki 
i jednorodny strumień natryskowy.Dzięki nowemu 
projektowi kaptura powietrznego ciśnienie materiału 
jest zmniejszone, co w efekcie daje bardziej jednolity 
natrysk.

Wysoka wydajność transferu
Delikatne i miękkie rozpylanie w połączeniu z 
jednorodną wielkością cząsteczek gwarantuje wysoką 
wydajność procesu.

Wysoka żywotność
Nowe bardzo żywotne uszczelnienia podnoszą 
niezawodność procesu i eliminują przestoje.  
Innowacyjne zastosowanie kartridża upraszcza 
wymianę uszczelnień, zajmuje to tylko kilka minut! 

Ustawienia
System płyty bazowej zapamiętuje parametry 
natrysku dzięki czemu otrzymujemy powtarzalne 
wyniki.

Regulacja strumienia powietrza
Powietrze osłonowe może być 
regulowane w celu kontroli 
szerokości strumienia.

.

 Wysoka wydajność aplikacji

 Dzięki nowemu



WAGNER AirCoat
Ponad 30 letnie doświadczenie w technologii AirCoat  
zaowocowało naszą najnowszą innowacją w rozpylaniu, 
opartą na dyszach i kapturach powietrznych. 

RozPylANiE AiRlEss 
Specjalnie zaprojektowane, wysokiej jakości dysze AirCoat 
zapewniają najlepsze rozpylanie i żywotność podczas  
atomizacji materiału.Miękkie brzegi rozpylanego lakieru 
pozwalają nawet na zachodzenie na siebie partii materiału - 
końcowa grubość powierzchni jest zawsze jednolita.

RozPylANiE AiR sPRAy
Rozpylanie Air spray jeszcze bardziej podnosi jakość  
atomizacji.Dodatkowo umożliwia precyzyjne dopasowanie 
szerokości strumienia i utrzymuje kaptur powietrzny w 
czystości nawet przy bardzo trudnych warunkach pracy.

Lepsze rozpylanie niż kiedykolwiek wcześniej

Przepływ materiału
Przy użyciu trzpienia cyrkulacyjnego ta sama 
płyta montażowa może byc zasilana standardowo 
lub cyrkulacja może odbywać się do trzpienia w 
połączeniu bocznym lub tylnym.

wysoka wydajność 
procesu

rozpylanie
materiału

rozpylanie
soft air

powietrze 
kształtujące

Cyrkulacja Brak cyrkulacji, 
podłączenie lewej s

Brak cyrkulacji, 
podłączenie 
prawej strony

jednolity 
natrysk

miękkie krawędzie

seria 1 seria 2 seria  3

Część

 ROZPYLANIE PNEUMATYCZNE
Rozpylanie pneumatyczne jeszcze bardziej podnosi jakość 
atomizacji. Dodatkowo umożliwia precyzyjne dopasowanie
szerokości strumienia i utrzymuje kaptur powietrzny w
czystości nawet przy bardzo trudnych warunkach pracy.

Brak cyrkulacji,
podłączenie lewej 
strony



Kompletna gama akcesoriów GA 4000AC

Akcesoria  
zwiększające funkcjonalność
GA 4000AC jest częścią kompletnego systemu. Szeroki wybór 
dysz, kapturów powietrznych, płyt bazowych  z możliwością 
różnorodnego podłączenia i szeroka gama akcesoriów do 
montażu sprawia, że GA 4000AC jest idealnym rozwiązaniem 
odpowiednim dla Twoich potrzeb.

Kartridż uszczelnień
Nowy, bardzo żywotny kartridż uszczelnień - łatwa i 
szybka wymiana.

Płyty montażowe
Płyty montażowe z możliwością podłączeń z tyłu i z 
boku oraz wersja specjalna do robotów, zapewniają 
maksymalną elastyczność zastosowań.

Montowane urządzenia
Różne uchwyty i adaptery do każdej aplikacji 
pozwalają na dużą elastycznosć w montowaniu 
pistoletu. 

Dysze
Szeroki wybór dysz płaskich (ACF) i okrągłych (ACR) 
dla doskonałych efektów natrysku. 

Kaptury powietrzne
Czerwone - dla materiałów o małej lepkości  
Niebieskie - dla materiałów o dużej lepkości  
Brązowe - do łatwego czyszczenia, bez regulacji 
szerokości strumienia 

Trzpień cyrkulacyjny
Zapewnia wybór między cyrkulacją, a jej brakiem.



  Dane techniczne

GA 4000AC

 Dane techniczne GA 4000ACIC GA 4000ACEC

Max. ciśnienie materiału 250 bar / 3,625 psi 250 bar / 3,625 psi

Max. ciśnienie powietrza 6 bar / 90 psi 6 bar /  90 psi

Prędkość spustu 25 ms / 0.025 sec 25 ms / 0.025 sec

Waga(obudowa pistoletu) 481 g / 17 oz 424 g / 14 oz

Waga(gotowy do pracy*) 678 g / 23 oz 637 g / 22 oz

Podłączenie materiału BSP 1/4’’ BSP 1/4’’

Podłączenie powietrza BSP 1/8 ‘‘ BSP 1/8 ‘‘

Max. temperatura materiału 80 °C / 176 °F 80 °C / 176 °F

"Mokre" części Stainless steel Stainless steel

Wymiary (obudowa pistoletu) 114 / 45 / 45 mm 
4.5” / 1.77”/ 1.77”

100 / 45 / 45 mm  
4” / 1.77”/ 1.77”

Wymiary (gotowy do pracy*) 129 / 47 / 60 mm 
5” / 1.85” / 2.36”

115 / 45 / 60 mm  
4.5” / 1.77” / 2.36” 

* obejmuje obudowę pistoletu, płytę montażową, kaptur powietrzny i dyszę

Wybierz swój pistolet AirCoat 
WAGNER oferuje dwie różne wersje automatycznych pistoletów 
AirCoat:

Sterowane wewnętrznie (IC)
Łatwa regulacja szerokości natrysku przez śrubę regulacyjną w 
płycie podstawy.
 
Sterowane  zewnętrznie(EC) 
Szerokość strumienia może być regulowana z zewnątrz zdalnym 
zaworem.

Pistolet AirCoat odpowiedni dla Ciebie

WAGNER Cobra® - Bez ograniczeń  
zastosowania
WAGNER Cobra® jest wysokociśnieniową, podwójną pompą membranową, odpowiednią 
do natrysku metodą Aircoat, aż do 250 bar. Pompa nie ma kontaktu z zewnętrzną 
atmosferą. Minimalne siły ścinające oraz niska pulsacja czynią ją idealną  
do wszelkiego rodzaju materiałów i zastosowań.Ekstremalnie wysoka żywotność  
gwarantuje niezawodność procesu. Idealna do lakierów wodnych i rozpuszczalnikowych, 
farb utwardzanych promieniami UV i wrażliwych na wilgoć.

Więcej informacji na temat urządzenia Cobra na stronie www.wagner-group.com

 Stal nierdzewna  Stal nierdzewna



Pompy tłokowe

WAGNER  
IceBreaker®
Wybitna trwałość, niezawodność i 
unikalne zalety sprawiają, że pompy 
tłokowe WAGNER IceBreaker są  
optymalnym wyborem dla prawie 
każdej aplikacji wysokociśnieniowej. 
Bardzo wydajny silnik zapewnia 
płynną pracę i nienaganne efekty. 
Szeroki wybór pomp  spełni oczeki-
wania zarówno małych projektów, 
jak i dużego przemysłu. Pompy są 
idealne do aplikacji farb opartych na 
wodzie i rozpuszczalnikach. 

Ręczne pistolety AirCoat
Ręczne pistolety WAGNER łączą w sobie wyśmienitą jakość 
wykończenia, niezwodność i ergonomiczny kształt dla wygodnej 
obsługi.Pistolety te są najlżejsze wśród dostępnych na rynku i 
posiadają mniejszą siłę spustu, co sprawia, że praca z nimi jest o 
wiele łatwiejsza. 

Pełna gama urządzeń 2K
WAGNER proponuje szeroki wybór urządzeń 2K, które 
pozwalają na szybką, precyzyjną i bezpieczną aplikację 
lakierów poliuretanowych oraz innych 2K. Gama produktów 
FlexControl oferuje również dodatkowe możliwości takie jak: 
automatyczna zmiana koloru, przechowywanie mieszanki, 
możliwość pracy z innym sprzętem jak również aplikacje 
nisko i wysokociśnieniowe z bardzo dużą dokładnością 
mieszania. 

Więcej informacji na temat   
GA 4000AC oraz szeroki wybór 
akcesoriów takich jak kaptury  
powietrzne, dysze i węże znajdą 
Państwo w katalogu WAGNER.

www.wagner-group.com
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WAGNER proponuje szeroki wybór urządzeń 2K, które
pozwalają na szybką, precyzyjną i bezpieczną aplikację
lakierów poliuretanowych oraz innych 2K. Gama produktów
FlexControl oferuje również dodatkowe możliwości takie jak:
automatyczna zmiana koloru, przechowywanie parametrów 
mieszania, możliwość pracy z innym sprzętem, jak również 
aplikacje nisko i wysokociśnieniowe z bardzo dużą 
dokładnością mieszania.

PUT WAGNER-SERVICE P. WILCZEK I SYNOWIE SP.J. 
ul. E. Imieli 14 

41-605 Świętochłowice 
Tel. 032 3463700
Fax 032 3463713

www.wagner-polska.com.pl 
info@wagner-polska.com.pl


