
Automatyczne pistolety natryskowe

COBRA - nast„pna generacja
natryskowych pistoletów
automatycznych do zastosowań w
przemyśle ogólnym.

DeVilbiss COBRA1 jest kompletnie na
nowo zaprojektowanym natryskowym
automatycznym pistoletem. Pomys̃lany
g¿ównie pod k“tem d¿ugiej eksploatacji
w trudnych warunkach pracy. W
pistolecie zastosowano najnowsze
opracowania w dziedzinie atomizacji
materia¿u i wiele innych opatentowanych
rozwi“zań i ulepszeń z mys̃l“ o jak
najszybszym zwrocie kosztów inwestycji.

DeVilbiss COBRA 2 jest najbardziej
wyrafinowan“ wersj“ pistoletu, który
moz̈e być od¿“czony od bazy mocuj“cej
w ci“gu kilku sekund za pos̃rednictwem
uruchamianego kciukiem mechanizmu
blokuj“cego. Szybka i ¿atwa obs¿uga to
g¿ówna zaleta tego rozwi“zania
specjalnie opracowana przez firm„
DeVilbiss dla zminimalizowania przerw
konserwacyjnych.

Typowe zastosowania

l Maszyny rotacyjne

l Manipulatory

l Roboty

l Inne urz“dzenia automatyczne

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

l Szeroki zakres g¿owic powietrznych Trans-Tech (Compliant/HVLP)
i konwencjonalnych zapewnia najlepsze dobranie parametrów

pracy dla wszystkich zastosowań

l |atwo i szybko od¿“czana cz„s̃ć natryskowa ze stali
nierdzewnej umoz̈liwia bezproblemow“ konserwacj„

l Pe¿na kontrola parametrów rozpylania i przep¿ywu materia¿u za
pos̃rednictwem indeksowanego (18 po¿oz̈eń) pokr„t¿a

l Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia d¿ug“ z̈ywotnos̃ćprzy
wszystkich materia¿ach rozpuszczalnikowych i wodnych

l Niezalez̈ne sterowanie strumienia, rozpylania i uruchamiania – 
waz̈ne dla zastosowań w automatach

l Indeksowane g¿owice powietrzne dla lepszej 
powtarzalnos̃ci parametrów strumienia

– Jak powyz̈ej plus:

l Szybkie i ¿atwe od¿“czanie od bazy montaz̈owej umoz̈liwia 
szybk“ i ¿atw“ wymian„ lub konserwacj„ bez nadmiernych 

przestojów w produkcji

 



Uwaga: COBRA 1 & 2 mog“ być wyposaz̈one zarówno w g¿owice Trans-Tech jak i konwencjonalne. Przy doborze nalez̈y zapoznać si„ z informacjami dokumentacji serwisowej pistoletów.

Korpus pistoletu COBRA 2 jest
dost„pny pod oddzielnym
numerem zam. CBA2-GUN-
XXX-XX

Wymiary dysz/iglic [mm] 
0.50, 0.70, 0.85, 1.0, 1.1, 1.2,
1.4, 1.6, i 1.8

UWAGA: Tabela podaje ca¿e zestawienie
g¿owic powietrznych. W przypadku
doboru dysz i wspó¿pracuj“cych
g¿owic nalez!y skonsultować
dokumentacj„ techniczno ruchow“
pistoletu COBRA 1 lub 2.

Min. i max cis̃. cylindra 4 do 7 Bar
Max temp. pracy 40°C
Ci„z̈ar COBRA 1 - 720g  –  COBRA 2 - 950g z baz“
D¿ugos̃ć COBRA 1 - 135mm –  COBRA 2 - 118mm
Szerokos̃ć 45mm
Wysokos̃ć (z pokr„t¿ami) COBRA 1 - 63mm –  COBRA 2 - 95mm

Najlepsze rozpylenie i oszcz„dności farby

Pistolety COBRA 1 & 2 – dost„pne s“ w technologii rozpylania
Trans-Tech (Compliant & HVLP) daj“cej optymalne warunki pracy i
oszcz„dnos̃ci w zuz̈yciu farby. Dzi„ki najwyz̈szej sprawnos̃ci
przenoszenia farby, COBRA umoz̈liwia uzyskanie wysokich
oszcz„dnos̃ci jednoczes̃nie z wysok“ jakos̃ci“ powierzchni
malarskich i szybkos̃ci“ krycia dzi„ki moz̈liwym do uzyskania
przep¿ywom rz„du 600 cc/min i wi„cej. Tak niebywa¿e zalety
doskona¿ej atomizacji i transferu wspó¿graj“ dodatkowo z
restrykcyjnymi wymaganiami obecnie obowi“zuj“cych przepisów
ochrony s̃rodowiska.

COBRA “Advanced Conventional” – g¿owice rozpylaj“ce w
wykonaniu konwencjonalnym daj“ nam niebywa¿e moz̈liwos̃ci
najsilniejszego rozpylania z wykorzystaniem duz̈ej ilos̃ci powietrza.
G¿owice konwencjonalne to doskona¿e narz„dzie do
najmocniejszego rozpylenia przy pracach o ma¿ych przep¿ywach
farby jak równiez̈ dla prac wymagaj“cych rozpylenia duz̈ych ilos̃ci
trudnych materia¿ów. Jednakz̈e ta technologia nie zapewni nam tych
oszcz„dnos̃ci co w przypadku Trans-Tech.

Nr zam. - przyk¿ad  CBA1-522-12 znaczy... CBA1 = COBRA 1 AUTOMAT / 522 = Trans-Tech g¿ow. / 12 = 1.2mm dysza i iglica 
CBA2-513-14 znaczy... CBA2 = COBRA 2 AUTOMAT / 513 = Trans-Tech g¿ow. / 14 = 1.4mm dysza i iglica

COBRA g¿owica i typ Zuz!ycie pow. Ciśnienie wej. powietrza *Typowy *Typowy
zalecane przep¿. ml strumień mm

COM-430 konwencjonalna 339 l/min (12 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-280 200
COM-443 konwencjonalna 345 l/min (12.3 scfm) 3 bar (45 psi) 200-300 300
COM-497 konwencjonalna 510 l/min (18 scfm) 3.5 bar (50 psi) 200-600 380
COM-500R (HVLP) 195 l/min (7 scfm) 1.0 bar (14 psi) 130-190 okr“g¿y
COM-505 (HVLP) 385 l/min (13.6 scfm) 1.4 bar (20 psi) 130-190 270
COM-510 Trans-Tech 283 l/min (10 scfm) 2 bar (29 psi) 160-220 270
COM-513 Trans-Tech 394 l/min (14.1 scfm) 2 bar (29 psi) 200-800 350
COM-522 Trans-Tech 410 l/min (14.5 scfm) 2 bar (29 psi) 200-600 350
COM-523 Trans-Tech 410 l/min (14.5 scfm) 2 bar (29 psi) 200-400 300 
COM-590 Trans-Tech 218 l/min (7.8 scfm) 2 bar (29 psi) 0-150 150

COM-505(HVLP) i COM-500R(HVLP) cis̃nienie pracy 0.7 bar (10 psi) w g¿owicy. *Przep¿ywy materia¿u i szerokos̃ć strumienia moz̈e si„ zmienić w zalez̈nos̃ci od w¿as̃ciwos̃ci zastosowanych materia¿ów.

DeVilbiss COBRA specyfikacja
Z¿“cze wej. strumienia i atomizacji 1/4 BSP z̈eński
Z¿“cze cylindra 1/8 BSP z̈eński
Z¿“cze materia¿u 1/4 BSP z̈eński
Z¿“cze recyrkulacji 1/4 BSP z̈eński
Max cis̃nienie str. & atom. “F” & “A” = 7 Bar
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