
  GRACO  Falcon a Falcon II
system  pro AA-airless støíkání  se  vzduchovým pohonem

Popis 

Støíkací zaøízení  Falcon (10:1) a Falcon II (20:1) AA-airless 
jsou zaøízení pro vysokotlaké airless støíkání s podporou 
vzduchu, navržené  speciálnì pro nanášení materiálù na 
vodní bázi, dvoukomponentních barev  a syntetických barev 
se støední viskozitou, moøidel, latexù, antikorozních                 
a ochranních nástøikù v døevovýrobì, strojírenství                   
a stavebnictví.
Støíkání  technologii airless s podporou vzduchu poskytuje 
oproti klasickému airless støíkání podstatnì kvalitnìjší povrch, 
vynikající rosprach materiálu i v chladnìjších podmínkách, na 
jeden nástøik umožòuje nanést tlustší vrstvu materiálu pøi 
souèasném  omezení  použití  øedidel.
Zaøízení Falcon jsou vhodné všude tam, kde je požadovaná 
vyšší kvalita povrchu, vysoká úèinnost nanášení a nízké ztráty 
materiálu, minimální øedìní, anebo nanášení velmi hustých 
materiálù.
Zaøízení Falcon disponují dostateèným objemovým výkonem 
pro práci s jednou støíkací pistoli Alpha. Jejich výkon je 
optimalizován pro kusovou a malosériovou výrobu, proto se 
uplatní hlavnì v malých provozech a dílnách. Provedení 
èerpadla z antikorozní oceli upravené povrchovì 
tvrdochromem ( severe duty ) zaruèuje vysokou odolnost vùèi 
korozi  i pøi støíkání materiálù na vodní bázi. Užitkovou hodnotu 
a mobilnost zaøízení zvyšuje variabilita provedení (stojan, 
konzola na stìnu, vozík). 

Technické parametry

Parametr                                                                       Falcon                                        Falcon II
Maximální pracovní tlak  materiálu                                                                          70 barù                                                         100 barù
Maximální  napájecí tlak vzduchu                                                                                7 barù                                                      4,7 barù
Maximální  napájecí  tlak vzduchu pro pistoli  Alpha                                                         3,5 barù
Tlakový  pøevodový pomìr                                                                                    10:1                                                      20:1
Maximální objemový  výkon ( pøi  60 cyklech/min )                                                         1,1 l/min
Maximální  pracovní  teplota                                                                                          66 °C
Hmotnost   podle  provedení                                                                                     11,3 až 20 kg

Složení  soupravy
 
- čtyřkolečkový  vozík s plošinou / konzole  pro  montáž na stěnu / stojan
- èerpadlo  Falcon se vzduchovým  pohonem 
- regulaèní  ventil  vzduchu
- nasávací  hadice  se sacím  košem
- vysokotlaká  materiálová a vzduchová hadice 1/4"-7,5 m, závit  1/4" npti
- støíkací pistole  Alpha   vèetnì standartní  AA-trysky 

Soupravy
                                          
232-810                                      Kompletní souprava Falcon podle popisu v provedení na zeï
232-815                                      Kompletní souprava  Falcon II podle  popisu v provedení  na zeï 
232-820                                     Kompletní souprava  Falcon podle  popisu v provedení na stojanì
232-833                                      Kompletní souprava Falcon podle  popisu v provedení  na vozíku
232-836                Kompletní souprava  Falcon II  podle  popisu v provedení na stojanì

Pøíslušenství
                                                                     

241-508       Støíkací  pistole  Alpha  provedení   z  karbidu  (sedlo/kulièka)
241-510     Støíkací pistole  Alpha provedení  z plastu ( sedlo/kulièka )
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