
® TM
   GRACO PRO  Xs3

elektrostatická striekacia pišto¾ 60 kV
pre nízkotlaké vzduchové striekanie

                                                                            Popis

Elektrostatická striekacia pišto¾ PRO Xs3  je urèená pre 
striekanie bežných riedidlových farieb metalizovaných farieb, 
vodivých základných farieb a vodivých epoxidových a 
polyuretanových vrchných lakov. Špeciálna konštrukcia 
materiálového kanála pištole zvyšuje prechodový odpor 
medzi ním a materiálom, èím udržuje elektrostatický efekt na 
požadovanej úrovni. Kompaktná a ve¾mi ¾ahká konštrukcia 
umožòuje komfortnú prácu.
Ako všetky elektrostatické pištole GRACO, aj model PRO 
Xs3 využíva patentovo chránené riešenie - zabudovnú 
kazetu pre generovanie vlastného elektrostatického po¾a. 
Kazeta obsahuje miniaturizovanú vzduchovú turbínu, ktorá 
poháòa alternátor. Alternátor ako zdroj elektrickej energie 
ïalej napája nielen samotný VN násobiè a generátor 
elektrostatického po¾a, ale aj riadiacu elektroniku. Toto 
riešenie poskytuje jedineènú prednos• pištolí GRACO - 
nezávislos• na externom zdroji elektrickej energie.

Pre optimálne využitie pištole je vhodné prevedenie PRO Xs3 Smart, ktoré na Smart Displayi digitálne zobrazuje 
aktuálne napätie elektrostatického po¾a poèas striekania, závislé na okamžitom prietoku materiálu tryskou. 

Technické parametre

Výstupné napätie                           60 kV
Skratový prúd zdroja                           120 µA
Rozsah vodivosti striekaného materiálu od 7 MΩ/cm
Maximálny tlak vzduchu                           7 barov
Vstup vzduchu                                        1/4“ npsm
Maximálny tlak materiálu                          7 barov
Vstup materiálu                                        3/8“ npsm
Dåžka                                                     246 mm
Hmotnos•                                        711 g
Konštrukèné materiály                           Nerezová oce¾, nylon, acetal, polyetylén,teflon, fluoroelastomery,                 
                                                                 UHMWPE, PEEK

Modely
                         
244-400           PRO Xs3 SC pre štandardné nátery (s tryskou 1,5 mm a vzduchovou hlavicou 197-477)
244-579           PRO Xs3 SC Smart pre štandardné náterové hmoty
244-575           PRO Xs3 MC pre vysokovodivé náterové hmoty
244-576           PRO Xs3 MC Smart pre vysokovodivé náterové hmoty
244-581           PRO Xs3 WB pre vodou riedite¾né náterové hmoty
244-582           PRO Xs3 WB Smart pre vodou riedite¾né náterové hmoty

Náhradné  diely  a  spotrebný  materiál

197-26x            Trysky s priemerom 0,8 až 2,0 mm
            Elektródová ihla

197-477            Vzduchová hlavica
244-781            Sada vzduchových tesnení
244-911            Sada pre materiálovú èas•
244-916            Súprava na prestavbu pištole na model so 4-prstou púš•ou
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