
Technologia natrysku firmy DeVilbiss
znów o krok przed konkurencj“ wraz z
wprowadzeniem nowej oferty
przemys¿owych pistoletów
konwencjonalnych.

Rozleg¿a oferta produktowa Advance HD
(High Demand – Wysokie Wymaganie)
umoz̈liwia dobór pistoletu do kaz̈dego
przemys¿owego typu aplikacji. Czy jest to
cis̃nieniowe, ss“ce czy tez̈ opadowe
zasilanie, oferta Advance HD zapewnia
najszerszy wybór konwencjonalnych g¿owic
rozpylaj“cych dla kaz̈dego typu materia¿u
pocz“wszy od rozpuszczalnikowych,
wodnych, wysokiej zawartos̃ci cz„s̃ci
sta¿ych koñcz“c na dwukomponentowych.
Wszystko zosta¿o przygotowane w celu
uzyskania optymalnych parametrów
rozpylania. 

DeVilbiss przes~ ciga ca¿“ reszt„.

Niezrównanie wysokie parametry pracy
pistoletu Advance HD zosta¿y osi“gni„te
dzi„ki zastosowaniu nowo opracowanych
technologii opieraj“cych si„ na wysoko-
przep¿ywowych kana¿ach powietrznych
wyposaz̈onych w dedykowany idealnie
zbalansowany zawór za¿“czania powietrza.
Dzi„ki temu rozwi“zaniu spr„z̈one
powietrze przedostaje si„ przez korpus
pistoletu w sposób maksymalnie
zrównowaz̈ony. Niezak¿ócony przep¿yw
powietrza wraz z uczuciem lekkos̃ci
urz“dzenia i komfortu pracy daj“ nam
kombinacj„ nie do powtórzenia przez
innych producentów. Dodatkowy komfort
wp¿ywa na wydajnos̃ć pracy przy kaz̈dej
wielkos̃ci produkcji przemys¿owej. 

Pistolet Advance HD jest wysoko
profesjonalnym urz“dzeniem do budowy
którego wykorzystano materia¿y i
komponenty o najwyz̈szych
w¿as̃ciwos̃ciach fizycznych. Pozwoli¿o to
uzyskać narz„dzie o wysokiej
wytrzyma¿os̃ci, niezawodnos̃ci i
z̈ywotnos̃ci, do zastosowania w kaz̈dej
branz̈y przemys¿owej.

l Szeroka oferta g¿owic rozpylaj“cych, jest podstaw“ uzyskania 
najwyz̈szej jakos̃ci rozpylania w ca¿ej szerokos̃ci strumienia

l Mocny w budowie, lekki, przyjazny w pracy
dla wymagaj“cych zastosowańƒ

l Dysze, iglice i kana¿y materia¿owe wykonane
ze stali nierdzewnej, jako standard

l Wyprofilowana r„kojes̃ć – znaczne obniz̈enie
sta¿ych urazów mi„s̃ni r„ki

l Oznaczenie CE i aprobata ATEX

Zakres pistoletów konwencjonalnych
średnich rozmiarów do wszechstronnych

zastosowań



w w w . i t w i f e u r o . c o m

ITW Surfaces et Finitions
163-171 Avenue des Auréats, BP 1453
26014 Valence cedex FRANCE
Tel: +33(0)4 75 75 27 00
Fax: +33(0)4 75 75 27 59
Email: mkt@itwsf.com

ITW Industrial Finishing
Ringwood Road, Bournemouth, England BH11 9LH
Tel: +44 (0)1202 571111
Fax: +44 (0) 1202 573488
Email: industrial.mktg@itwfinishing.co.uk

ITW Oberflächentechnik GmbH
Justus-von-Liebig-Strasse 31, 
63128 Dietzenbach Germany
Tel: +49 (0) 6074-403-1
Fax: +49 (0) 6074-403-281
Email: marketing@itw-finishing.de

Numer g¿owicy Pobór powietrza Zalecane ciśnienie *Typowy *Typowa szerokość
i typ powietrza bar przep¿yw ml strumienia mm
No. 430 Conventional 339 l/min (12 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-280 200
No. 443 Conventional 345 l/min (12.3 scfm) 3 bar (45 psi) 200-300 300
No. 470 Conventional 465 l/min (16.4 scfm) 3 bar (45 psi) 500-1800† 420†
No. 497 Conventional 510 l/min (18 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-600 380

G¿owica nr Technologia 0.85 mm 1.0 mm 1.2 mm 1.3 mm 1.4* mm 1.6 mm 1.8* mm 2.0 mm 2.2* mm 2.8* mm
430 Conventional P P P P G P P G S P G S P G S P S
443 Conventional P P P P G P P G S P G S P G S P S
470 Conventional P P
497 Conventional P P P P P P P P P

Dysze i g¿owice
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Bezkonkurencyjne parametry pracy pistoletu Advance HD
uzyskuje si„ dzi„ki zastosowaniu najnowoczes̃niejszej
technologii rozpylania materia¿ów. Advance ma do
dyspozycji szerok“ gam„ dysz i iglic ze stali nierdzewnej
wspó¿pracuj“cych z konwencjonalnymi g¿owicami
rozpylaj“cymi z niklowanego mosi“dzu o wysokiej
z̈ywotnos̃ci. Z podanych niz̈ej tabel nalez̈y wybrać elementy
o parametrach najlepiej odpowiadaj“cych specyfice
produkcji i indywidualnym preferencjom.

Przyk¿ad konfiguracji numeru dla Advance HD: ADV-
P430-14 znaczy...
ADV = pistolet Advance / P = cis̃nieniowy / 430 = g¿owica
rozpylaj“ca / 14 = 1,4mm dysza i iglica

Advance HD jest pakowany w zalez̈nos̃ci od wykonania
jako: pojedynczy pistolet cis̃nieniowy, pojedynczy pistolet
ss“cy z 1 litr zbiornikiem dolnym, pojedynczy pistolet z
kubkiem opadowym 568 ml.

Wszystkie podane przep¿ywy i wymiary mog“ si„ róz̈nić zalez̈nie od lepkos̃ci farby/materia¿u i cis̃nienia.     † = przemys¿ ceramiczny

P = cis• nieniowy  G = opadowy S = Suction   * Utwardzane i z w„glików spiekanych dysze dost„pne w tych wymiarach.

Wymiary i typy gwintów z¿“czy pistoletu:
Z¿“cze powietrza 1/4” uniwersalny gwint BSP i/lub NPS.
Z¿“cze materia¿u 3/8” uniwersalny gwint BSP i/lub NPS.

Zbiornik ss“cy 
TGC-545-E-K

Kubek opadowy 
GFC 501

Kubek opadowy (niebieski
polistyren) GFC 511 dla
ci„z̈szych materia¿ów

Akcesoria opcjonalne
1. VSA-512 st. nierdz. komplet filtra
(zawiera 3 elementy)
2. Dysze i iglice utwardzane lub z
w„glików spiekanych (materia¿y
s̃cierliwe)
3. Ig¿a z końcówk“ nylonow“.

Kolejne informacje s“ dost„pne w dokumentacji techniczno ruchowej pistoletów Advance HD
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