
l Pi„ć lat gwarancji na cz„s̃ć materia¿ow“

l Magnetyczny mechanizm sterowania (opatentowany) to
szybka zmiana cyklu praktycznie bez pulsacji  

l System stali nierdzewnej - pompa i pistolety

l R„czne pistolety Air Assisted Airless i Airless wykorzystuj“
najnowsze technologie rozpylania

l Modu¿owa budowa redukuje czas przy konserwacji i naprawach

l Samoreguluj“ce si„ uszczelnienia wraz z duz̈ym szklanym
wziernikiem kontroli stanu uszczelnień

l Trzy stopnie filtrowania materia¿u redukuj“ moz̈liwos̃ćzatkania dyszy i
zwi„kszaj“ wydajnos̃ćprodukcji

l Wyprodukowene zgodnie z ISO9000, CE i spe¿niaj“ wymagania ATEX

Pakiety Air Assisted
Airless i Airless

Pakiety Air Assisted Airless & Airless

kompletne i gotowe do zastosowania.

Trzy typy pomp Binks MX z prze¿oz̈eniem
12, 31 i 32:1 wykonane ze stali
nierdzewnej wraz z kompletem przewodów
i nowymi pistoletami Binks AA4400M AAA
lub Airless A3500.

Zestawy natryskowe Binks Raptor MAX w
wersji na trójnogu, wózku lub nas̃ciennym
wykonane s“ na bazie ca¿kowicie nowej
linii  pomp Binks MX ze stali nierdzewnej.
Pompy zosta¿y zestawione wraz z nowymi
pistoletami r„cznymi Binks AA4400M Air
Assisted Airless i Binks A3500 Airless.
Pakiety Raptor MAX s“ pomys̃lane w ten
sposób, aby zaoferowaćklientom
rozwi“zania moz̈liwie w niskiej cenie,
odporne na s̃rodowisko przemys¿owe i
przystosowane do aplikacji jak najszerszej
gamy przemys¿owych materia¿ów.
Najwyz̈sza jakos̃ć wykończeń malarskich
idzie tu w parze z ekonomi“ i wygod“
obs¿ugi.

Typowe zastosowania

l Meble i przemys¿ drzewny

l Lotnictwo

l Pojazdy uz! ytkowe i budowlane

l Konstrukcje metalowe

l Przyczepy/naczepy, kontenery

& ramy

l i wiele innych

Odpowiednie do materia¿ów

l Bejce, lakiery

l Podk¿ady, uszczelniacze i

wype¿niacze

l materia¿y rozpuszczalnikowe i

wodne

l emalie & poliuretany

l i wiele innych

NATRYSKOWE PAKIETY RAPTOR 

MAX GOTOWE NA WSZYSTKO ABY

DOSTARCZYĆ NAJLEPSZA¸ JAKOŚĆ

KRYCIA.
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MX 12/31 12 litrów na minut„ pompa o
wysokim przep¿ywie

AA4400M pistolet r„czny.
Nr kat. 0909-4400-HP0000

Dost„pne dysze w wersji Premium, Fine
Finish i Twist

Nr kat. Typ montaz̈u Technologia Przek¿ Pistolet Przewody Dysza

MX-0412T-AAA Trójnóg AAA 12:1 AA4400M 7.5M Tak

MX-0412C-AAA Wózek AAA 12:1 AA4400M 7.5M Tak

MX-0412W-AAA S’ ciana AAA 12:1 AA4400M 7.5M Tak

MX-0412T-A Trójnóg Airless 12:1 A3500 7.5M Tak

MX-0412C-A Wózek Airless 12:1 A3500 7.5M Tak

MX-0412W-A S’ ciana Airless 12:1 A3500 7.5M Tak

MX-0432T-AAA Trójnóg AAA 32:1 AA4400M 7.5M Tak

MX-0432C-AAA Wózek AAA 32:1 AA4400M 7.5M Tak

MX-0432W-AAA S’ ciana AAA 32:1 AA4400M 7.5M Tak

MX-0432T-A Trójnóg Airless 32:1 A3500 7.5M Tak

MX-0432C-A Wózek Airless 32:1 A3500 7.5M Tak

MX-0432W-A S’ ciana Airless 32:1 A3500 7.5M Tak

MX-1231C-AAA Wózek AAA 31:1 AA4400M 7.5M Tak

MX-1231W-AAA S’ ciana AAA 31:1 AA4400M 7.5M Tak

MX-1231C-A Wózek Airless 31:1 A3500 7.5M Tak

MX-1231W-A S’ ciana Airless 31:1 A3500 7.5M Tak

Uwaga: Jedynie powyz̈sze zestawy Raptor MAX posiadaj“ w standardzie pistolet i przewody.

A3500 pistolet natryskowy.
Nr kat. 1108-3500-2

Zestawy Raptor MAX nr kat.:
Pakiety Raptor MAX zawieraj“:
Pompa Binks MX - wózek, trójnóg lub nas̃cienna
Regulatory materia¿ i powietrze os¿onowe (jedynie AAA)
Ssak gi„tki do zbironików 25l (wózek i nas̃cienna wersja)
7,5m przewodów powietrza (jedynie AAA) i materia¿u
Filtr materia¿u wysokiego cis̃nienia pompy
AA4400M* lub A3500 (spust dwa palce) z dysz“

(* wymiar dyszy podać przy zamówieniu)
Filtr materia¿u w pistolecie

Raptor MAX specyfikacja pompy

MX4/12 przek¿adnia 12:1
4 litry na minut„ max wydatek Max cis̃nienie pracy 96 bar

MX4/32 przek¿adnia 32:1
4 litry na minut„ max wydatek Max cis̃nienie pracy 256 bar

MX12/31 przek¿adnia 31:1
12 litry na minut„ max wydatek Max cis̃nienie pracy 248 bar

Szczegó¿owe informacje w DTR odpowiednich pomp.

Pi„ć lat gwarancji na wady produkcyjne lub materia¿owe na 
wszystkie pompy Binks MX

Binks AA4400M pistolet r„czny - najwyz!sza kontrola efektów pracy

l Unikalne rozwi“zanie g¿owic powietrznych w technologii Trans-Tech i HVLP.
Bardziej mi„kki strumień, dok¿adniejsze wykończenie, lepsze wykorzystanie farby

l Lekka i ergonomiczna budowa w po¿“czeniu z delikatn“ prac“ spustu
l |atwa w demontaz̈u konstrukcja iglicy przys̃piesza czynnos̃ci konserwacyjne
l Regulowane uszczelnienia i wywaz̈ona w dzia¿aniu konstrukcja zaworu powietrza
l Solidna budowa korpusu pistoletu z kutego aluminium to maksymalna

wytrzyma¿os̃ć i d¿uz̈szy okres eksploatacji
l Kana¿y materia¿owe w ca¿os̃ci ze stali nierdzewnej i cz„s̃ci zaworów wykonane z

w„glika spiekanego
l Pistolet w standardzie przygotowany do pracy z materia¿ami wodnymi i

rozpuszczalnikowymi
l Konstrukcja z dysz“ p¿ask“ w standardzie. Moz̈liwos̃ć zamówienia z dysz“

obracan“ Twist w szerokim zakresie wymiarów od 0,007" (0,18mm) do 0,035"
(0,89mm)

Binks A3500 Airless reczny pistolet

l Czteropalcowy model spustu oferuje lepsze prze¿oz̈enie przy ma¿ej sile nacisku
l Dwupalcowy model spustu zapewnia lepsz“ kontrol„
l Pakiet 3500 psi zawiera: pistolet, os¿on„ dyszy, (2) 60 mesh filtry materia¿owe i dysz„

rozpylaj“c“
l Innowacyjny (oddany do opatentowania) zawór materia¿owy eliminuj“cy z budowy ig¿„

i spr„z̈yny
l Poddane zuz̈yciu cz„s̃ci zaworu wykonane z w„glika spiekanego to d¿uga z̈ywotnos̃ć
l Niska si¿a nacisku spustu i 3-D ergonomicznie zaprojektowana r„kojes̃ć zmniejszaj“

uczucie zm„czenia i moz̈liwos̃ć powstania urazów r„ki
l Duz̈y, o wyd¿uz̈onej z̈ywotnos̃ci filtr z kierunkiem filtrowania od s̃rodka nie ulega

niszcz“cemu zgniataniu
l Filtr o wyd¿uz̈onej z̈ywotnos̃ci w r„kojes̃ci jest o 20% wi„kszy niz̈ inne konkurencyjne


