
BINKS AA4400A jest idealnym

rozwi“zaniem dla zautomatyzowanych

duz!ych i średnich produkcji.

Pistolet automatyczny BINKS AA4400A
¿“czy w sobie najlepsze elementy
technologii HVLP i Air Assisted Airless w
celu zapewnienia jak najlepszego
“mi„kkiego" rozpylenia aby uzyskać
najwyz̈sze jakos̃ciowo powierzchnie przy
maksymalnym wykorzystaniu farby. Wysoki
transfer materia¿u w rezultacie daje nam
obniz̈enie kosztów produkcji w zgodzie z
obecnie obowi“zuj“cymi restrykcyjnymi
normami s̃rodowiskowymi. 

AA4400A jest technicznie wyrafinowanym
pistoletem w technologii rozpylania AAA
(Air Assisted Airless), który w ci“gu kilku
sekund moz̈e zostaćod¿“czony od
podstawy mocuj“cej za pos̃rednictwem
szes̃ciobocznego klucza. Rozwi“zanie to
drastycznie redukuje przerwy na serwis i
konserwacj„ jak równiez̈ u¿atwia i
przyspiesza wykonywanie tych prac. 

BINKS AA4400A jest idealnie
przystosowanym urz“dzeniem do
wspó¿pracy z wielopistoletowymi
urz“dzeniami jak maszyny rotacyjne,
manipulatory, roboty i wieloma innymi
systemami stosowanymi w s̃rednim i
duz̈ym przemys̃le.

Typowe zastosowania przemys¿owe

l Maszyny rotacyjne
l Manipulatory - pionowe i poziome
l Roboty aplikacyjne
l Wi„kszos̃ć automatycznych maszyn

natryskowych

Materia¿y wspó¿pracuj“ce

l Rozpuszczalnikowe i wodne, jak

równiez! UV

l Bejce, pokosty i lakiery

l Farby drukarskie i barwniki

l Uszczelniacze i podk¿ady

l Wi„kszość stosowanych farb

Jakiekolwiek pod¿oz̈e malujesz - drewno,
metal, plastik, skóra, szk¿o lub cokolwiek
innego, pistolet AA4400A firmy BINKS
jest rozwi“zaniem, które potrzebujesz.

l “Quick detach" szybkie od¿“czanie od podstawy redukuje czas
przestojów

l Unikatowe rozwi“zanie g¿owicy powietrznej daje w efekcie “mi„kszy"
strumień i lepsze wykończenie

l G¿owica powietrzna w opcji posiada moz̈liwos̃ć
indeksacji co 15° dla lepszej powtarzalnos̃ci parametrów

l Regulacja strumienia na pistolecie

l Korpus materia¿owy i kana¿y ze stali nierdzewnej

l Filtr materia¿owy w korpusie pistoletu

l R„czne lub zdalne sterowanie pistoletem

l Iglice i dysze z w„glików wolframu

l W opcji recyrkulacja materia¿u w korpusie lub w podstawie

Air Assisted Airless 
HVLP pistolet automatyczny
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UWAGA: Tabela poniz̈ej podaje
zestawienie wszystkich dysz do
AA4400A. W celu dok¿adnego
doboru nalez!y zapoznać si„ z
dokumentacj“ techniczn“
urz“dzenia.

Najlepsze rozpylenie i oszcz„dności farby

Wyj“tkowe dysze i g¿owica powietrzna pistoletu BINKS AA4400A
w technologii Air Assisted Airless HVLP potrzebuj“ mniejszych
ilos̃ci farby i cis̃nienia powietrza niz̈ inne rozwi“zania na rynku aby
uzyskać doskona¿e krycie. Dzi„ki temu zyskuje si„ znacznie na
kosztach produkcji zwi“zanych z zuz̈yciem farby i energii.

AA4400A wyposaz!ony jest w g¿owic„ AA10HP

Nr zam. Opis
54-5345 g¿owica AA10HP HVLP z reg. strumienia

NR ZAMÓWIENIA - przyk¿ady:
AA44-10 = AA4400A zestaw, r„czne sterowanie, g¿. AA10, bez dyszy –  bez recyrkulacji

AA44U-10 = AA4400A zestaw, r„czne sterowanie, g¿. AA10, bez dyszy –  recyrkulacja w podstawie

AA44H-10 = AA4400A zestaw, r„czne sterowanie, g¿. AA10, bez dyszy –  recyrkulacja w korpusie

XXX-XX-P = AA4400A jak wyz̈ej, “P” znaczy– bez r„cznego sterowania bez dyszy

XXX-XX-G = AA4400A jedynie korpus pistoletu bez podstawy i dyszy

Strumień sz. (inches/mm) 2 / 51 4 / 102 6 / 152 8 /203 10 /254 12 /305 14 / 356 16 / 406 18 / 457
Wymiar (inches/mm) Dysze Premium : Nr zam. 114-XXXXX

.007/0.18 00702 00704 00706 00708 - - - - -

.009/0.23 00902 00904 00906 00908 00910 00912 - - -

.011/0.28 - 01104 01106 01108 01110 01112 01114 - -

.013/0.33 - 01304 01306 01308 01310 01312 01314 01316 -

.015/0.38 - - 01506 01508 01510 01512 01514 01516 01518

.017/0.43 - - 01706 01708 01710 01712 01714 01716 01718

.019/0.48 - - 01906 01908 01910 01912 01914 01916 01918

.021/0.53 - - - - 02110 02112 02114 02116 02118

.024/0.61 - - - - 02410 02412 02414 02416 02418

.027/0.69 - - - - 02710 02712 02714 02716 02718

Sterowanie i pod¿“czenia pistoletu
AA4400A s“ ¿atwodost„pne i
bardzo dok¿adne.

Opcjonalnie do pistoletu AA4400A dost„pne s“ inne podstawy
montaz̈owe do maszyn.

Gwint Ciśnienie
Wej. materia¿u (1) i recyrkulacja (2) 1/4 NPS M„ski Max 276 Bar / 4000 psi
Wej. powietrza atomizacji + strumień 1/4 BSP Zeński Max 10 Bar / 145 psi
Cylinder/spust (Cyl) M5 Zeński 3 do 10 Bar / 45 do 145 psi
Max temp. pracy 85° C / 185° F
Ci„z!ar pistoletu Kompletny 989 g, pistolet 558 g, podstawa 431 g
Korpus pistoletu Kute anodyzowane aluminium 
Kana¿ materia¿/dysza/iglica/g¿owica/podstawa Stal nierdzewna 303 / 17-4 / w„glik wolframu
Uszczelki materia¿owe Viton Extreme, PTFE & Nylon
G¿owica powietrzna AA10 przep¿yw pow. 5.1 Scfm (144 L/min) przy 10 psi (0.69 Bar) cis̃. w g¿owicy
Filtr pistoletu 150 micron, 100 mesh, 0.006”

Pistolet AA4400A zgodny z ATEX 94/9/EC, stopień ochrony II 2 G X T6 do stref 1 i 2.


