
Vector Solo AA ¿“czy w sobie zalety
technologii Air Assisted Airless ze
sprawdzonym rozwi“zaniem
rozpylania materia¿u w modelu
bezprzewodowego pistoletu
elektrostatycznego. Wraz z
najwyz!szymi parametrami
elektrostatyki firmy Ransburg,
pistolet umoz! liwia uzyskanie
zaawansowanych ustawień sladu
rozpylania i uzyskanie
nadzwyczajnie wysokiego transferu
farby.

Dzi„ki zaawansowanej technologii
rozpylania uzyskujemy bardzo
jednorodny s̃lad strumienia. System
regulacji strumienia pozwala na
redukcj„ wymiaru pola natrysku,
poprawiaj“c w ten sposób dok¿adnos̃ć
aplikacji i jednorodnos̃ć uzyskiwanych
pow¿ok. System atomizacji farby firmy
Ransburg to takz̈e redukcja przetrysku
i tym samym obiniz̈enie kosztów
zuz̈ycia materia¿u.

Specyficzna budowa
bezprzewodowego pistoletu Solo
zwi„ksza mobilnos̃ć . Malarze maj“
wi„ksz“ swobod„ w operowaniu
pistoletem i ¿atwiejszy dost„p do
malowanych powierzchni.
Ergonomiczna budowa i wywaz̈enie
pistoletu poprawia warunki pracy,
zmniejszaj“c zm´czenie, i tym samym
poprawiaj“c wydajnos̃ć .

Wydajnos̃ć , wygoda i uniwersalnos̃ć
pistoletu Solo AA pomaga obiz̈yć
koszty i zwi„kszyć zyski.

Z pistoletem Solo bez kabla
elektrycznego moz!na malować
wsz„dzie i z pe¿n“ swobod“.

Typical applications

l Przemys¿ lotniczy
l Przemys¿ ogólny metalowy
l Produkcja pojazdów drogowych i

budowlanych

l Zbalansowana konstrukcja elektrody... najlepszy obecnie 
dost„pny w przemys̃le transfer farby

l Ergonomiczny kszta¿t r„kojes̃ci... równomierne roz¿oz̈enie
obci“z̈enia d¿oni redukuje si¿„ us̃cisku wymagan“

przy d¿ugotrwa¿ej pracy

l Niskia si¿a pracy spustu... polepsza komfort
pracy i redukuje zm„czenie

l Prosta konserwacja... modu¿owa budowa umoz̈liwia ¿atw“
napraw´ i wymian„ cz„s̃ci, w razie potrzeby

l Niska pr„dkos̃ć alternatora... zmniejsza przenoszone na
r„kojes̃ć wibracje i wyd¿uz̈a z̈ywotnos̃ć 

l Regulacja szerokos̃ci strumienia... redukuje strumień do 30%

l Atesty i dopuszczenia do stref zagroz̈onych
wybuchem FM i ATEX (CE)

AA90 Air Assisted Airless bezprzewodowy,
dok¿adny i wydajny
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Dodatkowe informacje w dokumentacji techniczno ruchowej pistoletu Vector Solo 85kV AA.

Akcesoria

• Os¿ony na pistolet
• G¿owice powietrzne dla strumieni od 4" do 16"
• Uszczelki wst„pne dyszy
• Urz“dzenia pomiarowe
• Wysokocis̃nieniowy przewód "bat"  
• Zestaw uszczelek
• Zawór kompensacyjny rozpylania

Specyfikacja
D¿ugos̃ć 269mm / 10.6 in
Ci„z̈ar 973g / 34.0 oz
D¿. przewodów 10m, 15m, 20m, 30m

Dane elektryczne
Napi„cie pracy 85kV DC (-) Max
Nat„z̈enie 130 Microamps Max
Rezystancja farby .1M Ohm do nieskończonos̃ci

High-Low prze¿“cznik poziomu
napi„cia... ¿atwa regulacja pola
elektrostatycznego przy pracy z
wn„kami 

Bezprzewodowa mobilnos̃ć ... krótki
czas instalacji i demontaz̈u

Regulacja poziomu
napi„cia... 60 lub 85 kV

Led sygnalizacji napi„cia..
¿atwy i prosty odczyt,
umieszczony w tylnej
cz„s̃ci pistoletu.

Dane mechaniczne
Przep¿yw 1500ml/min
Cis̃nienie pracy
Materia¿ 0-206.8bar / 0-3000psi tip /

zalez̈y od lepkos̃ci materia¿u
Powietrze 0-6.9bar / 0-100psi
Temp. otoczenia 0-40°C / 32-104°F
Zuz̈ycie pow. 470 SLPM / 16.6 SCFM @

2.8bar / 40psig @ wejs̃cie r„kojes̃ć 
Poziom ha¿asu 92dB(A) @ 2.8bar / 40psig @

wejs̃cie r„kojes̃ć, 1m od pistoletu
Poziom wibracji .0065m/S2 @ 2.8bar / 40psig @

wejs̃cie r„kojes̃ć 

79698 Vector Solo AA90
identyfikacja modelu

Podczas zamawiania, stosować zapis 79698-A, B, C, D i E
jako wybór poszczególnych opcji A, B,C, D i E. Po g¿ównym
numerze musi być podane pi„ć cyfr np:

D¿. przewód powietrza
0 = bez prz. pow. (tylko pistolet)
1 = 10m (33ft)
2 = 15m (49ft)
3 = 20m (60ft)
4 = 30m (99ft)

Typ przewodu powietrza
0 = bez prz. pow. (tylko pistolet)
1 = przewód standardowy
2 = Przewód standardowy z
szybkoz¿“czk“

Typ spustu
2 = spust na dwa palce

79698 - X X X X X

D¿. przewód materia¿u
0 = bez przewodu mat.
1 = 11m (36ft) 

prz. mat. 3/16” ID
2 = 15m (50ft)

prz. mat. 3/16” ID
3 = 23m (75ft)

prz. mat. 1/4” ID
4 = 30m (100ft)

prz. mat. 1/4” ID

Wymiar dyszy rozpylaj“cej
0 = zestaw dysza w„glik spiekany

79691-0811
1 = zestaw dysza w„glik spiekany

79691-0813
2 = zestaw dysza w„glik spiekany

79691-1011
3 = zestaw dysza w„glik spiekany

79691-1015


