
Vector Solo 65 kV zapewnia nam
najwyz!sze parametry rozpylania
oryginalnego Vector Solo w
mniejszej, kompaktowej budowie.
⁄“cz“ć najwyz!sz“ elektrostayczn“
technologi„ firmy Ransburg ze
zredukowanymi wymiarami
pistoletu Vector Solo 65 kV
otrzymujemy najwyz!szej jakości
wykończenia malarskie i niebywa¿“
lekkość pracy.

Bezprzewodowa konstrukcja
umoz̈liwia swobod„ ruchów i
mobilnos̃ć. Uzyskujemy dzi„ki temu
precyzyjne i jednorodne aplikacje.
Ergonomicznie zbalansowany, Vector
Solo 65 kV podnosi komfort pracy i
zmniejsza zm„czenie operatora.
Unikalny kszta¿t r„kojes̃ci, minimalne
wibracje i niska si¿a pracy spustu
przyczyniaj“ si„ do lepszej kontroli,
prowadz“c do lepszych efektów i
wyz̈szej wydajnos̃ci.

Zawieraj“c w sobie takie cechy jak
wydajnos̃ć i mobilnos̃ć , Vector Solo 65
kV jest skutecznym i rentownym
rozwi“zaniem w dziedzinie aplikacji
malarskich.

Pistoletem Solo moz!na malować
wsz„dzie nie b„d“c ograniczonym
kablem elektrycznym.

Typowe zastosowania

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

budowlanych
l Metalowe cz„ści i komponenty o

skomplikowanych kszta¿tach
l Plus wiele innych...

l Zredukowana d¿ugos̃ć lufy... lekki, przyjemny kszta¿t, prosty w obs¿udze

l G¿owice rozpylaj“ce Ransburg... najlepsza atomizacja i 
najwyz̈szy transfer materia¿u

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,
redukuje zm„czenie, zwi„ksza wydajnos̃ć 

l Wymienna kascada... ¿atwo wymienialna kaskada to 
tańsze rozwi“zanie niz̈ scalony modu¿ lufy z kaskad“

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

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

65kV bezprzewodowy, kompaktowy,
eketrostatyczny
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Specyfikacja
D¿ugos̃ć 257mm / 10.1 in
Ci„z̈ar 834g / 29.4 oz
D¿. przewodu 10m, 15m, 20m, 30m

Dane mechaniczne
Przep¿yw 1000ml/min
Cis̃nienie pracy
Materia¿ 0-6.9bar / 0-100psi

dysza/zalez̈y od lepkos̃ci mat.
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

Dane elektryczne
Napi„cie pracy 65kV DC (-) Max
Nat„z̈enie 130 Microamps Max
Rezystancja farby .1M Ohm to Infinity
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Dodatkowe informacje w dokumentacji techniczno ruchowej pistoletu Vector Solo 65kV.

High-Low prze¿“cznik poziomu
napi„ia... ¿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.

D¿. przewód powietrza
0 = bez przewodu 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

79965 - X X X X X

Rodzaj rurki materia¿u
0 = Standardowa rurka

.093” ID x 3/8” OD
1 = Spirala (skr„cona)

.093” ID - Low Flow

Technologia rozpylania
0 = Standard, g¿. pow. 65kV,

dysza 1.4mm, #44
1 = Standard, g¿. pow. 65kV,

dysza 1.8mm, #45
2 = Trans-Tech, g¿. pow. 122kV,
dysza 1.8mm, #245
3 = Strumień okr“g¿y

Vector Solo 65kV dost„pne modele

Akcesoria

• Os¿ony na pistolet
• Bardzo gi„tkie elektrody
• 2K/ Uszczelnienia regulowane
• Nieregulowane uszczelnienia
• Technologia Trans-Tech
• Zestaw strumienia okr“g¿ego
• Zestaw uszczelek 
• Zawór kompensacyjny rozpylania
• Urz“dzenia pomiarowe


