
ITW Ransburg uzupe¿nia swoj“
ofert„ r„cznych pistoletów
elektrostatycznych wprowadzaj“c
nowy hydrodynamiczny pistolet
VECTOR AA90 z os¿on“ powietrza
“Air-Assisted Airless". VECTOR
AA90 jest masywnym, jednak lekkim
pistoletem r„cznym zaprojektowanym
z mys̃l“ o malarzach. 

Pistolet ¿“czy w sobie doskona¿e
w¿as̃ciwos̃ci technologii
hydrodynamicznej w os¿onie powietrza
z niezrównanie mocnymi parametrami
elektrostatycznymi. Integracja
powyz̈szych cech daje rezultat w
postaci wygodnego, lekkiego pistoletu
o doskona¿ych parametrach rozpylania
z regulacj“ szerokos̃ci strumienia i
niebywale wysok“ sprawnos̃ci“
przenoszenia materia¿u.

VECTOR AA90 dostarczany jest z
niezwykle dopracowan“ konfiguracj“
g¿owicy powietrznej i dyszy
rozpylaj“cej. Po¿“czenie, które ma
zapewnić uzyskanie najwyz̈szej jakos̃ci
pow¿ok z obecnie i w przysz¿os̃ci
stosowanych materia¿ów.

Si¿a elektrostatyki i uniwersalność

Pistolet jest dost„pny w technologii
Classic i Cascade dla materia¿ów na
bazie rozpuszczalnika i wody.
Wybieracie Państwo system, który
Wam odpowiada najlepiej.

Typowe zastosowania w przemyśle
ogólnym

l Przemys¿ metalowy

l Produkcja maszyn drogowych i
budowlanych

l Przemys¿ lotniczy

l Produkcja naczep
samochodowych

l Kolejnictwo

l Produkcja akcesorii i elementów
metalowych

l Classic - perfekcyjne po¿“czenie lekkos̃ci i prostoty

l Cascade - zaprojektowany by stosować tam gdzie wymagana
jest przy aplikacjach kontrola si¿y pola elektrostatycznego.

l “Triple set point" - trzystopniowa predefiniowana 
regulacja napi„cia dla pistoletu Cascade

l Regulacja szerokos̃ci strumienia z poziomu pistoletu

l Ultralekki pistolet ze zredukowan“ si¿“ nacisku 
na spust - zmniejszenie zm„czenia i zwi„kszenie 

wydajnos̃ci operatora

l Moz̈liwos̃ć pracy z materia¿ami rozpuszczalnikowymi i wodnymi

l Pe¿ne dopuszczenie FM i ATEX/CE.

AA90 Air Assisted Airless
R„czne pistolety elektrostatyczne
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Dodatkowe informacje w dokumentacji techniczno ruchowej pistoletu VECTOR AA90.

Zastosowane do wizualizacji
stanu pracy diody LED s“
widoczne z odleg¿os̃ci 15m.  

W opcji moz̈liwos̃ć
domówienia zestawów
mocuj“cych generatora.

VECTOR AA90 akcesoria:

l Pokrowce na pistolet
l Przewodz“ce r„kawiczki
l Przewody powietrzne
l Przewody materia¿owe
l Przewód dla wodnych materia¿ów

Nowoczesne sterowanie
Sterowanie generatora VECTOR umoz̈liwia ustawienie i kontrol„
trzech poziomów napi„cia plus funkcj„ za¿“cz/wy¿“cz bezpos̃rednio
z pistoletu. Generator oparty na technologii microprocesorowej
pozwala na zapisywanie i modyfikowanie danych w zalez̈nos̃ci od
malowanych elementów i stosowanej farby.

Generator Classic AA90

VECTOR AA90 specyfikacja techniczna
Pistolet model Classic Cascade

Cis’nienie materia¿u (max) 190 bar (2800psi) 190 bar (2800psi)

Atomizacja Air Assisted Airless Air Assisted Airless

D¿ugos’ c’ 29.2 cm 29.2 cm

Waga 708 g 793 g

Cis’nienie
powietrza (max)

6.8 bar (100 psi) 6.8 bar (100 psi)

Nap. elektrody 85kV maximum 85kV maximum

Pr“d max 90 µA 90 µA

Max. temp. materia¿u 65°C 65°C
Max przep¿yw mat. 1,000 ml/min 1,000 ml/min

VECTOR d¿ugości kabli elektrycznych
Kable Classic Metry Kable Cascade Metry

79519-10 10 79338-01 1

79519-15 15 79338-10 10

79519-20 20 79338-15 15

79519-30 30

VECTOR AA90 tabela wyboru dysz
Szer. strum. 100mm (4”) 200mm (8”) 254mm (10”) 305mm (12”) 406mm (16”)

Wym. dyszy Numer zam. 79609-XXXX

0.23mm (0.009”) 0409 - - - -

0.28mm (0.011”) - 0811 1011 - -

0.33mm (0.013”) 0413 0813 - 1213 -

0.38mm (0.015”) - - 1015 - 1615

0.48mm (0.019”) - - - 1219 1619

0.53mm (0.021”) - - 1021 - -

Przyk¿ad nr. zamówienia VECTOR AA90 Cascade zestaw:-
79580 - 20 - 3

Pistolet Cascade wyposaz̈ony jest w
trzystopniow“ regulacj„ pola i zawór
regulacji szerokos̃ci strumienia.

Generator Cascade AA90

Wszystkie pistolety VECTOR dostarczane s“ w standarcie z dysz“ 79609-1015

Generator Cascade 240V

Kabel el. 20m


