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ITW Industrial Finishing koncentruje si„ na wdraz!aniu innowacji w
branz!y natryskowego wykańczania i  zabezpieczania powierzchni
poprzez  oferowanie swoich produktów Binks, DeVilbiss i
Ransburg.
Wdraz!aj“c nasz nowy program GreenWorks, skupiamy uwag„
takz!e na racjonalnym wykorzystaniu zasobów, a zadania z tym
zwi“zane realizujemy w kaz!dym z trzech kluczowych obszarów
dzia¿ania branz!owego pionu Industrial Finishing.
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WSKAZÓWKI  E KOLOG ICZ N E DLA
PROFESJONALISTÓW

Zmniejszenie cis̃nienia wlotowego w pistolecie natryskowym pozwala
zaoszcz„dzić rocznie oko¿o 300 funtów (ok. 1400z¿) na kosztach zuz̈ycia
spr„z̈onego powietrza (na jeden pistolet).

Zwi„kszenie sprawnos̃ci nanoszenia za pomoc“ pistoletu o 20% (lepsza
technika, obniz̈one cis̃nienie powietrza, bardziej wydajne pistolety) moz̈e
zmniejszyć roczne koszty materia¿ów na pow¿oki o 12 000 funtów 
(ok. 58tys̃. z¿.) (10 funtów(ok.50 z¿)/litr i 25 litrów dziennie).

Gdy szerokos̃ć strumienia zmniejszy si„ o 10%, nalez̈y wymienić dysz„ do
natrysku hydrodynamicznego lub wspomaganego powietrzem – koszty
materia¿ów na pow¿oki mog“ zmniejszyć si„ wtedy nawet o 30%.

P¿ukanie zwrotne niskocis̃nieniowej instalacji lakierniczej to kaz̈dorazowa
oszcz„dnos̃ć 5 funtów (ok. 25z¿) na materiale (przy 7,5 metrowym w„z̈u o
s̃rednicy 3/8 cala (9.5mm) i przy cenie 10 funtów (ok.50z¿) za litr).

Pistolety elektrostatyczne Ransburg Solo to zmniejszenie kosztów na
materia¿y pow¿ok nawet o 30% – koszt zakupu pistoletu zwraca si„ juz̈ po
trzech miesi“cach.

Operator pistoletu natryskowego jest w stanie – pos¿uguj“c si„ t“ technik“
naciskania spustu – zaoszcz„dzić rocznie 12 000 funtów (ok. 58tys̃. z¿) na
jeden pistolet (przy za¿oz̈eniu, z̈e koszt nak¿adania farby wynosi 10 funtów
(50z¿.) na litr).

Nalez̈y regularnie kontrolować stan w„z̈y powietrznych. Nieszczelnos̃ćo
s̃rednicy 1/4 cala (6,4 mm) moz̈e zwi„kszyć wydatki na pokrycie kosztów
energii o 5000 funtów (ok. 25tys̃. z¿) rocznie.

Niz̈szy przetrysk oznacza niz̈sze koszty eksploatacji i czyszczenia kabiny
lakierniczej, co moz̈e przynies̃ćw ci“gu roku 2000 funtów (10tys̃. z¿)
oszcz„dnos̃ci.

 



Wdroz!enie programu GreenWorks pomog¿o jednemu z naszych
klientów uzyskać lepsz“ jakość wykończenia, zwi„kszyć sprawność
nanoszenia materia¿u, zmniejszyć „odbijany” strumień rozpylonej farby
i ograniczyć tym samym zuz!ycie materia¿ów na pow¿oki i ilość
niebezpiecznych odpadów. Dzi„ki temu spe¿ni¿ on w wi„kszym
zakresie wymogi dotycz“ce ochrony środowiska i te wynikaj“ce z
przepisów EPA (Agencji Ochrony Środowiska).
Aby dowiedzieć si„, w jaki sposób moz!emy Ci jeszcze pomóc w
optymalizacji operacji wykańczania powierzchni, skontaktuj si„ z nami
juz! dziś.

Nasi inz̈ynierowie to zagorzali zwolennicy innowacyjnych rozwi“zań
stosowanych w urz“dzeniach Binks, DeVilbiss i Ransburg,
umoz̈liwiaj“cych bardziej wydajn“ prac„. W tym obszarze
poszerzylis̃my ostatnio nasze osi“gni„cia o:

Dzia¿aniami na rzecz ochrony zasobów i inicjatywami
proekologicznymi obj„to nasze wszystkie siedziby, w tym central„,
biura sprzedaz̈y, zak¿ady produkcyjne oraz jednostki badawcze i
projektowe.

Dzi„ki dba¿os̃ci o w¿as̃ciwy recykling i ograniczeniu liczby
drukowanych dokumentów, zmniejszylis̃my dzienn“ ilos̃ć
makulatury w naszych trzech siedzibach europejskich i w
poszczególnych biurach sprzedaz̈y.

W naszych europejskich zak¿adach zastosowano podwójne
przeszklenia oraz kurtyny cieplne w duz̈ych drzwiach, a takz̈e
zredukowano pobór mocy do celów os̃wietleniowych. Wszystkie te
inicjatywy wydatnie ograniczaj“ zuz̈ycie energii.

W coraz bardziej powszechnym podejmowaniu wysi¿ków na
rzecz zrównowaz!onego rozwoju, najbardziej liczy si„ zwrot z
inwestycji. Kaz!da inicjatywa proekologiczna, jeśli ma być
skuteczna, musi mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne.
Stosowanie wydajnych technik w po¿“czeniu z dobrze
dobranymi urz“dzeniami Binks, DeVilbiss i Ransburg moz!e
znacznie poprawić rentowność Twojej firmy.

ITW Industrial Finishing – Wielka Brytania

ITW Oberflächentechnik – Niemcy

ITW Surfaces et Finitions – Francja
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Zdajemy sobie spraw„ z tego, jak róz̈ne s“ wyzwania, przed którymi
staje kaz̈dy z naszych klientów zajmuj“cych si„ wykańczaniem
powierzchni na skal„ przemys¿ow“. Wszak obejmuj“ one ca¿y wachlarz
zagadnień – od pow¿ok i pod¿oz̈y, po procesy lakiernicze i problemy
lokalizacyjne.

W ramach naszego programu GreenWorks, zespó¿ obs¿uguj“cy rynek
europejski zapewnia pomoc techniczn“ i dost„p do wszechstronnych
rozwi“zań – telefonicznie, poprzez sieć WWW i us¿ugi s̃wiadczone
przez specjalistów z zakresu przemys¿owych technik wykańczania
powierzchni.

Program wsparcia obejmuje:
• audyty procesów wykańczania powierzchni w operacjach
produkcyjnych
• prezentacje i próby („Zobaczyć , to uwierzyć ”)
• serwisy informacyjne i informowanie o nowos̃ciach za pos̃rednictwem:

– witryny itwifeuro.com
– biuletynu Finishing Point
– szkoleń dla operatorów, które prowadzimy w naszych 3
siedzibach europejskich z mys̃l“ o propagowaniu bardziej
wydajnych technik aplikacji.

DeVilbiss Advance - r„czne pistolety natryskowe
• wyj“tkowa sprawnos̃ć nanoszenia materia¿u

umoz̈liwia optymalne krycie i wykorzystanie farby
• obniz̈one zapotrzebowanie ilos̃ci spr„z̈onego

powietrza to niz̈sze wymogi odnos̃nie mocy
kompresorów i mniejsze koszty energii.

DeVilbiss Cobra 1 i 2 –
automatyczne pistolety natryskowe 
• najwyz̈sza sprawnos̃ćnanoszenia materia¿u

lakierniczego pozwala zmniejszyć zuz̈ycie energii i
obniz̈yć koszty materia¿owe

• technologie Trans-Tech i HVLP

Ransburg Vector Solo™–
elektrostatyczne pistolety natryskowe
• duz̈a mobilnos̃ć, bez zewn„trznego kabla

zasilaj“cego, przy sprawnos̃ci nanoszenia
materia¿u przekraczaj“cej 85%

• doskona¿a wydajnos̃ć i atomizacja.

Binks Magic Flow™ –
system dozowania wielosk¿adnikowego
• dok¿adne i niezawodne mieszanie i dozowanie

sk¿adników materia¿u
• sterowanie za pomoc“ ekranu dotykowego i

wbudowany kalkulator VOC (lotnych zwi“zków
organicznych) do celów raportowania.

Agregat Binks HP4/32 – wspomaganie pneu-
matyczne, natrysk hydrodynamiczny, pompa 32:1
• kompatybilny z materia¿ami wodorozcieńczalnymi
• silnik pneumatyczny zapewnia maksymaln“

oszcz„dnos̃ć powietrza i sprawnos̃ć nanoszenia

Binks AA4400A – automatyczny pistolet
natryskowy
• oszcz„dza do 35% lakieru w porównaniu z

konwencjonalnymi pistoletami lakierniczymi
• szybko od¿“czana g¿owica rozpylaj“ca pozwala

skrócić przestoje i zmniejszyć koszty operacyjne


