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1.0 WSTĘP 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i zalecenia, niezbędne do montaŜu, 
uruchomienia, obsługi, konserwacji i naprawy pistoletów AIRCOAT GM 4700 AC i 
GM 4700 AC-H. 
Stosowanie podanych zaleceń stanowi integralny element dotrzymania warunków gwarancji. 
Urządzenia naleŜy uŜywać tylko i wyłącznie według wskazówek niniejszej instrukcji. 
Urządzenie moŜe być niebezpieczne o ile nie będzie się postępować według niniejszej 
instrukcji.  
 
1.1. JĘZYKI INSTRUKCJI 
 
Niniejsza instrukcja dostępna jest w następujących językach. 
 
Język                                              Nr katalogowy 
1.J.niemiecki                 2311729 
2.J.angielski                                      2311730 
3.J.francuski                                     2311731 
4.J.holenderski                                  - 
5.J.włoski                                          2311732 
6.J.hiszpański                                   2311733 
 
             
1.2. UWAGI, SYMBOLE I WSKAZÓWKI Z TEJ INSTRUKCJI 
  
Wskazówki bezpieczeństwa z tej instrukcji mają bezpośredni wpływ na zachowanie 
bezpieczeństwa uŜytkownika i urządzenia oraz zawierają dane jak uniknąć zagroŜeń. 
Wskazówki zawarte są w następujących stopniach: 
Niebezpieczeństwo – bezpośrednio zagroŜenie. Niezastosowanie się grozi śmiercią, 
cięŜkim kalectwem lub duŜymi stratami materialnymi. 
 
OstrzeŜenie – moŜliwe zagroŜenie. Niezastosowanie się moŜe grozić 
śmiercią, cięŜkim kalectwem lub duŜymi stratami materialnymi. 
 
Uwaga – moŜliwa sytuacja niebezpieczna. Niezastosowanie się moŜe grozić 
lekkim uszkodzeniem ciała. 
 
 
Uwaga – moŜliwa sytuacja niebezpieczna. Niezastosowanie się moŜe grozić 
stratami materialnymi. 
 
Wskazówka  - przekazuje informacje o trybie postępowania w poszczególnych 
wypadkach. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2. Wskazówki ogólne 
2.1. Wskazówki bezpieczeństwa dla uŜytkowników  
 
Niniejsza instrukcja musi być do dyspozycji kaŜdorazowo w miejscu 
pracy urządzenia.  
NaleŜy przestrzegać miejscowych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
 
2.1.1.Zakładowe środki elektryczne 
 
Stosować się do miejscowych przepisów bezpieczeństwa pracy biorąc 
pod uwagę miejsce pracy oraz wpływ otoczenia.  
Instalacje prowadzić tylko przez przeszkolony personel lub pod jego 
nadzorem. 
Przestrzegać odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pracy i regulacji 
elektrotechnicznych.  
Przy uszkodzeniach, bezwzględnie naleŜy dokonywać napraw. 
Wyłączyć z uŜytkowania o ile zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia zagroŜenia. 
Przy wszelkich pracach związanych z napięciem, odłączyć urządzenia od zasilania 
prądem. Informować o rozpoczęciu prac naprawczych. Zachowywać przepisy BHP. 
Dla zapewnienia skutecznej ochrony uziemić wszelkie składniki systemu. Podłączyć je 
do przepisowych punktów podłączeń. 
Przy otwartych drzwiach szafy sterowniczej występuje napięcie 230 V, drzwi moŜe 
otwierać tylko przeszkolony fachowy personel. 
Nie dopuszczać do zamoczenia części elektrycznych, wycierać je do sucha. 
 
2.1.2.  Kwalifikacje personelu. 
 
Przestrzegać zasady obsługi i naprawy urządzenia tylko przez przeszkolony fachowy 
personel. 
 
2.1.3.  Bezpieczne otoczenie pracy. 
 
NaleŜy przestrzegać aby posadzka w obrębie pracy agregatu była w 
wykonaniu antystatycznym zgodnie z normą EN 50053, część 1, par.7-2. 
Pomiary wg DIN 51953. 
Przestrzegać uŜywania przez obsługę odpowiedniego obuwia 
antystatycznego, np. butów ze skórzaną podeszwą. 
Przestrzegać, aby obsługa dla zapewnienia uziemienia uŜywała rękawic 
antystatycznych 
Uziemienie przez rękojeść pistoletu. 
Urządzenia wentylacyjne miejsca pracy muszą odpowiadać lokalnym przepisom w tym 
zakresie.  
Przestrzegać poniŜszych zasad pracy: 

- węŜe wysokociśnieniowe muszą odpowiadać ciśnieniu roboczemu agregatu 
- personel musi stosować środki ochrony osobistej 

Przestrzegać zakazu uŜywania otwartego ognia, iskrzenia, gorących powierzchni. 
Zabrania się palenia tytoniu. 
Przestrzegać przy uŜytkowaniu agregatu krajowych przepisów i regulacji w zakresie 
ochrony przeciwwybuchowej. 
Przestrzegać codziennego sprawdzania przez obsługę szczelności połączeń (przed 
rozpoczęciem pracy, po naprawie) 
-połączenia węŜy, podłączenia do agregatu, podłączenia do pistoletu 
 



 
 

 
2.2. Wskazówki bezpieczeństwa dla personelu 
 
Stosować się do informacji oraz zaleceń niniejszej instrukcji, 
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa pracy. 
Przestrzegać lokalnych przepisów BHP. 
 
 
2.2.1. Bezpieczne uŜytkowanie agregatów WAGNER 
 
Strumień natryskowy posiada wysokie ciśnienie i moŜe spowodować 
niebezpieczne zranienia.  
Dla uniknięcia iniekcji farby lub środka myjącego naleŜy: 

- nigdy nie kierować strumienia natryskowego w stronę 
człowieka 

- nie wchodzić w strefę strumienia natrysku 
- po zakończeniu pracy i przy wszelkich czynnościach 

obsługowych dobrze zabezpieczyć pistolet i odciąŜyć z 
ciśnienia cały układ 

- w razie potrzeby, jednak przynajmniej raz do roku dla bezpiecznej pracy obsługi 
naleŜy sprawdzić przez odpowiednich ludzi (np. serwis WAGNER-a) personel 
lakierni zgodnie z wytycznymi ZH 1/1406 i BGV D 15. 

- przy dłuŜej nieczynnym agregacie naleŜy dokonać jego sprawdzenia przed 
ponownym wprowadzeniem do pracy 

- przeprowadzić procedurę zgodnie z rozdz. „odciąŜanie”  
- kiedy przeprowadzić odciąŜanie agregatu 
- kiedy prowadzić natrysk 
- kiedy czyścić, sprawdzać i obsługiwać urządzenie 
- kiedy czyścić dyszę lub zakładać nowa 

 
W przypadku zranienia przez strumień farby lub rozpuszczalnika naleŜy bezwzględnie 
skonsultować się z lekarzem i zapisać jaka farba lub rozpuszczalnik były uŜywane. 
Dla uniknięcia zagroŜeń naleŜy: 

- pozostawiać pistolet po pracy w stanie zabezpieczonym 
- przytrzymywać pistolet w jednej pozycji tylko przez krótką chwilę 

 
2.2.2. Uziemienie agregatu. 
 
Zdarza się, Ŝe przy pewnej wielkości przepływu pod wysokim 
ciśnieniem na urządzeniu mogą gromadzić się ładunki elektrostatyczne, 
co moŜe prowadzić do zaiskrzenia i wyładowań. 
NaleŜy kaŜdorazowo sprawdzać przed kaŜdym uŜyciem czy agregat i 
malowane detale są dobrze uziemione. Sprawdzać uziemienie obsługi, 
np. czy uŜywane jest obuwie antystatyczne.  
 
2.2.3.  WęŜe wysokociśnieniowe 
 
Sprawdzać czy materiał węŜy odpowiada chemicznie uŜywanym 
materiałom natryskowym. 
Sprawdzać czy węŜe przystosowane są do ciśnienia agregatu. 
Sprawdzać czy są informacje zapisane na węŜu. 
-dostawca 
-data produkcji 
-dopuszczalne ciśnienie pracy 



 
 

Sprawdzać czy węŜe przechowywane są w odpowiedni sposób. Unikać zagięć, gorących 
powierzchni, składowania w stanie nie wyczyszczonym lub w wilgoci. 
Oporność elektryczna węŜy powinna być mniejsza od 1 MOhma.  
 
2.2.4. Czyszczenie. 
 
Przy wszystkich pracach obsługowych agregatu naleŜy pamiętać o: 

- wyłączeniu urządzenia z zasilania prądem 
- wyłączeniu sterowania 
- odcięciu zasilania spręŜonym powietrzem 
- odciąŜeniu agregatu z ciśnienia 

Zwracać uwagę aby temperatura zapłonu uŜywanych farb i lakierów była 
wyŜsza o ok. 5 stopni od temperatury pracy. 
Do czyszczenia uŜywać miękkich szmatek lub pędzli, w Ŝadnym wypadku nie 
dopuszcza się do natrysku rozpuszczalnika na urządzenie pistoletem. 
Zwracać uwagę przy przygotowaniu do pracy jak i przy dłuŜszym składowaniu jakie 
materiały będą lub były przerabiane. Pamiętać, Ŝe w węŜach lub wewnątrz urządzenia 
moŜe krótkotrwale powstawać niebezpieczna, wybuchowa mieszanina par 
rozpuszczalników. 
W zamkniętych zbiornikach tworzy się wybuchowa mieszanina powietrza i 
rozpuszczalników, dlatego nie wolno tryskać z pistoletu farbą lub rozpuszczalnikiem do 
zamkniętego zbiornika. UŜywany zbiornik otwarty koniecznie uziemić. 
 

 
2.2.5. Obchodzenie się z niebezpiecznymi farbami i lakierami 
 
Stosować się koniecznie do instrukcji uŜytkowania stosowanych farb, 
lakierów i rozpuszczalników wydanych przez ich producentów. 
Przy pracy obsługa powinna uŜywać środków ochrony osobistej: 
rękawic, kremów ochronnych, ubrań ochronnych, obuwia  itp. 
Stosować maski chroniące drogi oddechowe lub specjalne aparaty 
ochronne. 
Przy natrysku w kabinie lub przy ścianie natryskowej musi działać sprawna wentylacja. 
Przy natrysku ciepłymi materiałami stosować specjalne ubrania ochronne. 
 
2.2.6. Uwaga na gorące powierzchnie. 
 
Przy ciepłych materiałach uŜywać koniecznie rękawic ochronnych. 
Przy uŜytkowaniu materiałów o temperaturze powyŜej 43 stopni C 
urządzenie naleŜy zaopatrzyć w specjalne naklejki ochronne. Naklejki takie 
dostępne są u dostawców sprzętu ochronnego. 
 
2.3. Właściwe uŜytkowanie. 
 
WAGNER nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku: 

- uŜycia do mieszania nieodpowiednich materiałów zarówno farb 
jak i innych pomocniczych. 

- pracy z niekompletnym urządzeniem 
- uŜycia niewłaściwych środków ochronnych 
- uŜywania nieoryginalnych części zamiennych 

 
 
 
 



 
 

2.4. Techniczne zabezpieczenie przed wyładowaniami. 
 
2.4.1.1 Zastosowanie pistoletu. 
Pistolet jest przeznaczony do pracy z ciekłymi materiałami malarskimi w 
odpowiednich strefach zagroŜenia wybuchowego. 
 
 
2.4.2. Oznaczenia ochrony przeciwwybuchowej. 
 

 
 

CE: unijny znak bezpieczeństwa 
Ex: symbol ochrony przeciwwybuchowej 
II: grupa urządzeń II 
2: kategoria 2 (strefa 1)      
G: gazowa atmosfera wybuchowa 
X: inne oznaczenia 
 
2.4.3. Maksymalna temperatura malowanej  powierzchni. 
 
Maksymalna temperatura malowanej  powierzchni musi być kompatybilna z 
dopuszczalną temperatura uŜywanych materiałów malarskich. Odpowiednie informacje 
w rozdziale „Dane techniczne”. 
 
2.4.4. Wskazówki bezpieczeństwa. 
 
Bezpieczne obchodzenie się z urządzeniami f-my WAGNER. 
Przy kontakcie urządzenia z metalowymi częściami moŜe dojść do zaiskrzenia. 
W atmosferze wybuchowej nie doprowadzać do: 

- uderzania pistoletu o elementy stalowe 
- upuszczenia pistoletu na posadzkę 
- uŜywania narzędzi z nieodpowiedniego materiału 

 
Temperatura zapłonu materiałów malarskich. 
Zwracać uwagę aby temperatura zapłonu materiałów malarskich była wyŜsza niŜ 
temperatura powierzchni malowanego detalu. 
 
Medium rozpylające. 
Do rozpylania farb i lakierów uŜywać tylko słabo utleniających gazów (np. powietrza) 
 
Czyszczenie. 
Resztki farby na pistolecie mogą w pewnych okolicznościach powodować powstanie 
ładunków elektrostatycznych. MoŜe to przy wyładowaniu doprowadzić do powstania 
iskry lub ognia. 
Usuwać zanieczyszczenia z farby. Właściwe przewodzenie jest gwarancja dobrego 
uziemienia. 
 
2.5. Niemieckie  przepisy i regulacje prawne. 
Patrz rozdział 3.3. 
 
 
 
 
 



 
 

 
3. Gwarancja i deklaracja zgodności. 
3.1. Odpowiedzialność producenta za produkt. 

WaŜne uwagi odnośnie odpowiedzialności producenta za szkody powstałe w wyniku 
uŜytkowania lub wad produkowanego przez niego wyrobu 
W wyniku zastosowania przepisu EC ze skutkiem od l stycznia 1990, producent ponosi 
odpowiedzialność za produkt, jeśli wszystkie części pochodzą od tego producenta lub są przez 
niego zaakceptowane, takŜe, jeśli są właściwie zamontowane, obsługiwane oraz serwisowane. 
W wypadku zastosowania akcesoriów czy części zamiennych innego pochodzenia, 
odpowiedzialność producenta za szkody wynikłe z uŜytkowania lub wad produkowanego 
przezeń wyrobu moŜe zostać uznana w całości lub częściowo za niewaŜną i niebyłą. Stosowanie 
oryginalnych akcesoriów i części zamiennych, produkowanych przez firmę Wagner gwarantuje 
dochowanie wszystkich przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy. 

3.2. Warunki gwarancji. 

Niniejsze urządzenie podlega naszej gwarancji na następujących warunkach: 

My, zgodnie z naszym uznaniem, dokonamy bezpłatnej naprawy lub wymiany wszystkich 
części, które w okresie 24 miesięcy pracy na jedną zmianę, 12 miesięcy pracy na 2 zmiany lub  
6 miesięcy przy pracy na 3 zmiany, począwszy od dnia ich otrzymania przez Kupującego 
okazały się być całkowicie lub w istotny sposób nieuŜyteczne z przyczyn powstałych przed 
sprzedaŜą, szczególnie z powodu niewłaściwej konstrukcji, wadliwego materiału lub złego 
wykonania. 
Zgodnie z naszym uznaniem warunki gwarancji są dotrzymane poprzez naprawę lub wymianę 
urządzenia lub jego części. Wynikłe stąd koszty, szczególnie opłaty transportowe, drogowe, 
koszty robocizny i materiału są ponoszone przez nas za wyjątkiem wypadku, gdy koszty te 
ulegną zwiększeniu na skutek kolejnego transportu urządzenia na miejsce inne, niŜ adres 
kupującego. 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z następujących powodów:  
'nieodpowiedniego lub niewłaściwego uŜytkowania, wadliwego zainstalowania lub przekazania 
do eksploatacji przez kupującego bądź osobę trzecią, normalne zuŜycie, niedbałą obsługę, 
wadliwe konserwowanie, stosowanie nieodpowiednich materiałów powłokowych, materiałów 
zastępczych i działanie środków chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, z 
wyjątkiem wypadku, gdy szkoda zostaje nam przypisana. 

WaŜne uwagi odnośnie odpowiedzialności producenta za szkody powstałe w wyniku 
uŜytkowania lub wad produkowanego przez niego wyrobu 
W wyniku zastosowania przepisu EC ze skutkiem od l stycznia 1990, producent ponosi 
odpowiedzialność za produkt, jeśli wszystkie części pochodzą od tego producenta lub są przez 
niego zaakceptowane, takŜe, jeśli są właściwie zamontowane, obsługiwane oraz serwisowane. 
W wypadku zastosowania akcesoriów czy części zamiennych innego pochodzenia, 
odpowiedzialność producenta za szkody wynikłe z uŜytkowania lub wad produkowanego 
przezeń wyrobu moŜe zostać uznana w całości lub częściowo za niewaŜną i niebyłą. Stosowanie 
oryginalnych akcesoriów i części zamiennych, produkowanych przez firmę Wagner gwarantuje 
dochowanie wszystkich przepisów z zakresu bezpieczeństwa pracy. 
 
 
 
 
 



 
 

3.3. Deklaracja zgodności CE. 
 
         
Krótkie wyja śnienie 

CE = Communautes Europeennes (Wspólnota Europejska) 

Produkty oznaczone znaczkiem CE są produkowane i kontrolowane zgodnie z wytycznymi Unii 
Europejskiej. To oznacza, iŜ w zakresie stosowanych materiałów, procesu produkcji i działania, 
wykazują one zgodność z wymogami Unii w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
pozostając w zgodności z przepisami i normami Unii Europejskiej. Przepisy i normy, mające 
zastosowanie do poszczególnych produktów moŜna znaleźć w certyfikacie zgodności z 
wymogami norm CE. Certyfikat taki dostarczany jest łącznie z produktem lub moŜna zaŜądać 
wydania go przez producenta. Oznakowanie CE obowiązuje w Europie od l stycznia 1995 i 
jedynie te produkty, które posiadają identyfikację CE dopuszczone są do obrotu. 

 
Niniejszym zaświadczamy, Ŝe poniŜsze urządzenia: 
 
pistolet GM 4700 AC 25 MPa 
pistolet GM 4700 AC-H 25 MPa 
 
w swojej budowie odpowiadają poniŜszym przepisom: 
 
2006/42/EG 
94/9/EG 
 
Zastosowano w szczególności normy: 
 
DIN EN ISO 12100-1, 2004-04 
DIN EN ISO 12100-2, 2004-04 
DIN EN ISO 1127-1, 2008 
DIN EN ISO 14121, 2007 
DIN EN ISO 3746, 2009 
DIN EN 1953, 2010 
DIN EN 13463-1, 2002 
DIN EN 13463-5, 2004 
DIN EN ISO 13732-1, 2006 
 
W szczególności zastosowano krajowe rozporządzenia: 
 
a) BGR 500  Cz.2, rozdz. 2.29 Przerabianie materiałów malarskich 
b) BGR 500  Cz.2, rozdz. 2.36 Praca z materiałami ciekłymi 
c) BGR 104  Regulacje ochrony przeciwwybuchowej 
d) TRBS 2153 Unikanie zagroŜenia zapłonem 
e) BGI 740  Lakiernie i ich wyposaŜenie 
f) ZH 1/406  Przepisy dla natrysku materiałów ciekłych 
 
Wskazówka: 
Wszystkie tytuły dostępne są w wydawnictwie Heymanns Kolonia lub w internecie. 
 
 
 
 



 
 

Oznaczenie wyrobu znakiem  CE. 
Po podaniu typu urządzenia oraz jego numeru seryjnego moŜna w centrali f-my 
WAGNER  zamówić deklarację zgodności tego urządzenia podając numer katalogowy 
2316429. 
 
4. Opis 
 
4.1. Zakres zastosowania, właściwe uŜycie. 
Niniejszy pistolet ma zastosowanie do natrysku ciekłych materiałów malarskich, a w 
szczególności mediów dających dobre efekty z uŜyciem metody AIRCOAT. 
 
4.1.1. Przerabiane materiały. 
 
Pistolet ma zastosowanie przy natrysku lakierów nawierzchniowych, podkładów, farb 
antykorozyjnych, lakierów strukturalnych, bejc, lakierów kryjących zarówno 
rozpuszczalnikowych jak i wodorozcieńczalnych. 
UWAGA: 
Gorące powierzchnie malowane.  
Oparzenie. 

- uŜywać antystatycznych rękawic ochronnych 
- przy uŜyciu pistoletu do materiałów o temperaturze powyŜej 

43oC oznaczyć miejsce pracy i urządzenie tabliczką „Uwaga – 
gorące powierzchnie” 

Wskazówka: 
 przy problemach z natryskiem skontaktować się z serwisem WAGNER-a lub dostawcą 
materiału malarskiego. 
 
4.2. Zakres dostawy. 
 
Pistolety AIRCOAT GM 4700 AC dostępne są w dwóch zestawach. Wybór kaptura 
powietrznego i wielkości dyszy zaleŜy od zastosowania, lecz ze względu na to, Ŝe nie 
jest to podstawowe wyposaŜenie pistoletu nie ma wpływu na wybór pistoletu. 
  
4.2.1.Warianty podstawowe do zastosowań przy natrysku do 250 barów. 
 

Ilość Nr kat. Nazwa 
1 2313585 Pistolet GM 4700 AC, 250 bar, 

przyłącze materiału NPSM ¼” 
1 2315700 Pistolet GM 4700 AC-H, 250 bar,   

przyłącze materiału NPSM ¼” 
 
4.2.2Podstawowe wyposaŜenie. 
 

Ilość Nr kat. Nazwa 
1 2316429 Deklaracja zgodności CE 
1 2311729 Instrukcja obsługi w jęz. niemieckim 
1 Rozdz.1 Instrukcja obsługi w jęz. polskim 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.3. Dane techniczne 
 
4.3.1. Materiały maj ące kontakt z farbą. 
Metale: 

- stal utwardzana  
- stal kwasoodporna gat. 1.4301 
- stal kwasoodporna gat. 1.4305 
- stal kwasoodporna gat. 1.4104 

 
Tworzywa sztuczne: 

- POM 
- PTFE  
- FPM 
- PA 

 
4.3.2. Dane techniczne pistoletu 
 
Opis    Jednostka  Wartość 
          
Max. ciś. powietrza wej. MPa/bar  0,8/8  
Max. ciś. materiału  MPa/bar  16/160* - 25/250 
Przyłącze materiału  cal   NPSM ¼”   
Przyłącze spręŜ. powietrza cal   G ¼”    
Wielkość filtra**  mesh   50/100/150/200  
Masa    g   595 
Zakres pH   pH   3,5 – 9,0    
Max. temp. materiału  oC   55    
Max. temp. powietrza oC   43    
Poziom hałasu***  dB(A)   <82  
   
* - wykonanie pokrywy spręŜyny 160 bar 
** - wielkość filtrów patrz rozdz.9.6. 
*** - wg DIN EN ISO 3746-1995 – odległość 0,5 m 
 
 
 
 
 
Wymiary: 
A – 173 mm 
B – 216 mm 
C – 48 mm 
D – 152 mm 
E – 38,5 mm 
F – NPSM ¼” 
G – G1/4” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.4. Opis funkcji 
4.4.1. Budowa pistoletu 
 
A – zaczep do zawieszania pistoletu 
B – regulator powietrza formującego 
strumień natryskowy 
C – nakrętka mocująca 
D – spust pistoletu 
E – blokada spustu 
F – przyłącze spręŜonego powietrza 
G – przyłącze materiału malarskiego 
H – nakrętka dyszy wraz z osłoną 
I – dysza i kaptur powietrzny 
J – obudowa pistoletu 
K – obudowa filtra farby 
 
 
 
4.4.2. Funkcje pistoletu 
 
Po naciśnięciu języka spustowego (D), przy odbezpieczonym pistolecie (E), jako pierwszy 
otwiera się zawór powietrza. Powietrze formujące strumień podawane jest od przyłącza (F) do 
kaptura powietrznego (I). Zawór materiału otwiera się po naciśnięciu spustu do połowy drogi 
języka spustowego. Ilość powietrza regulowana jest pokrętłem regulatora zewnętrznego. Do 
formowania strumienia natryskowego słuŜy pokrętło pistoletu (B). Do zabezpieczenia pistoletu 
przed przypadkowym zadziałaniem słuŜy zabezpieczenie (E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5. Uruchomienie i obsługa. 
5.1. Ustawianie i zamykanie. 
5.1.1. Typowy zestaw natryskowy w systemie AIRCOAT. 
 
UWAGA: 

Niewłaściwa instalacja i obsługa. 
Niebezpieczeństwo zranienia lub uszkodzenia sprzętu. 
Przy instalacji i wszelkich pracach stosować się do wskazówek właściwej 
instrukcji obsługi i przestrzegać przepisów BHP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A – pompa tłokowa podająca materiał natryskowy 
B – zawór szybkiego odcinania powietrza 
C – regulator ciśnienia  
D – regulator ciśnienia powietrza z filtrem 
E – przewód uziemiający 
F – przewód powietrzny, elektrycznie przewodzący 
G – pistolet AIRCOAT 
H – wąŜ wysokociśnieniowy materiału 
I – filtr materiału, wysokiego ciśnienia/zawór odciąŜający 
J –  powrót materiału 
K – wózek pompy 
L – system ssący 
M – przyłącze spręŜonego powietrza 
 
 
Pistolet natryskowy GM 4700 AC moŜe współpracować z róŜnorodnymi zestawami 
natryskowymi w systemie AIRCOAT. Na rys. powyŜej przedstawiono przykład takiego 
systemu. W naszym przedstawicielstwie uzyskacie Państwo niezbędne informacje co do 
wyboru odpowiedniego zestawu.  
Zwrócić uwagę na stosowanie się do instrukcji obsługi poszczególnych składników systemu. 
 



 
 

 
5.1.2. Wentylacja  kabiny natryskowej. 
 
UWAGA: 

Trujące lub wybuchowe mieszaniny gazów. 
Niebezpieczeństwo zatrucia lub wybuchu poŜaru. 
 
 
 

Pistoletu naleŜy uŜywać tylko w przeznaczonych do malowania kabinach lub przy ścianach 
natryskowych z właściwa wentylacją. 
Zwrócić uwagę na krajowe przepisy odnośnie wentylacji stanowisk pracy malarzy. 
 
5.1.3. Przewody powietrza. 
 
Tylko przy zastosowaniu regulatora ciśnienia powietrza z filtrem (D) mamy pewność, Ŝe do 
pistoletu dostarczymy suche i czyste powietrze. 
Zanieczyszczone lub zaolejone powietrze skutkuje złą jakością powłok malarskich. 
 
5.1.4. Przewody farby. 
 
Zanieczyszczenia w systemie natrysku. 
Zatkanie pistoletu, zestalenie farby lub lakieru w przewodach. 
Pistolet i cały układ natrysku naleŜy czyścić odpowiednim do materiału środkiem myjącym. 
 
NIEBEZPIECZE ŃSTWO 
 

Pęknięte przewody, nieszczelne połączenia 
Niebezpieczeństwo zranienie poprzez iniekcję materiału. 
 
 

- zwrócić uwagę na odporność chemiczną przewodów w związku z uŜywanymi 
materiałami 

- zwrócić uwagę na odpowiednie max. ciśnienie pistoletu i przewodów w stosunku do 
ciśnienia materiału wytwarzanego przez pompę podającą 

- zwrócić uwagę, aby węŜe farby miały oznaczenia producenta, datę produkcji i 
dopuszczalne ciśnienie pracy 

 
5.1.5. Uziemienie. 
 
UWAGA:  

Wyładowania elektrostatyczne w wybuchowej atmosferze. 
Niebezpieczeństwo wybuchu poprzez iskrę z wyładowania elektrostatycznego. 
 
 
 

- dobrze uziemić wszystkie elementy składowe systemu natryskowego 
- uziemić teŜ właściwie malowane detale 

 
UWAGA: 

Zbyt duŜa „mgła” farby przy niedostatecznym uziemieniu. 
Niebezpieczeństwo zatrucia. 
Słaba jakość malowanych powierzchni. 
 



 
 

 
- dobrze uziemić wszystkie elementy składowe systemu natryskowego 
- uziemić teŜ właściwie malowane detale 

Wszystkie elementy systemu natryskowego AIRCOAT muszą być połączone przewodami w 
celu dobrego uziemienia. 
 
 
5.2. Przygotowywanie farb i lakierów. 
 
Bardzo duŜe znaczenie ma lepkość farb i lakierów. Najlepsze efekty malowania uzyskuje się 
przy lepkościach materiału od 80 do 260 mPas. 
NaleŜy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór lepkości, zgodnie z zaleceniami producenta farby 
lub lakieru. Do rozcieńczania uŜywać tylko oryginalnych środków, kompatybilnych z 
materiałem. 
 
5.3. Uruchomienie. 
5.3.1. Ogólne przepisy posługiwania się pistoletem. 
 
Stosować się do wskazówek bezpieczeństwa zawartych w rozdziale 2. 
 
UWAGA: 

 
Niezamierzone uruchomienie. 
Niebezpieczeństwo zranienia. 
 
 

Przy wszystkich pracach obsługowych pistoletu, przerwach w pracy i regulacjach naleŜy: 
- odłączyć dopływ spręŜonego powietrza 
- odciąŜyć urządzenie i pistolet 
- zabezpieczyć pistolet  
- przy regulacjach i usuwaniu defektów korzystać z rozdziału 7. 

 
Wskazówka 
Środek myjący w kanałach powietrznych pistoletu. 
Błędy funkcjonalne przez spęczniałe uszczelnienia. 

- przy myciu pistolet zawsze trzymać 
wylotem w dół 

- uwaŜać, aby nie wprowadzić do 
kanałów powietrznych farby lub 
rozpuszczalnika 

- przy przerwach w pracy pistolet 
odkładać zawsze wylotem w dół 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5.3.2. Przygotowanie do uruchomienia. 
 

1. Zabezpieczyć pistolet. 
2. Podłączyć do pistoletu wąŜ farby oraz z drugiej strony do pompy podającej 
3. Podłączyć wąŜ powietrza oraz z drugiej strony do źródła czystego, odolejonego 

powietrza 
4. WłoŜyć do pistoletu, odpowiedni do wielkości dyszy, filtr 
5. WłoŜyć dyszę do uszczelniacza, załoŜyć kaptur powietrzny. UwaŜać aby odpowiednio 

do wycięć kaptura (X) załoŜyć go na dyszę. Dokręcić ręcznie kaptur wraz z 
ochronnikiem. 

6. Sprawdzić wizualnie wszystkie elementy systemu natryskowego. 
7. Odpowiednio uziemić wszystkie elementy systemu. 
8. Ustawić odpowiednie ciśnienie farby na pompie (90 do 120 bar). Sprawdzić szczelność 

wszystkich połączeń. 
 
Wskazówka: 
Naciskając spust pistoletu sprawdzić czy  pistolet właściwie zamyka się i 
otwiera . 
 

9. OdciąŜyć i zabezpieczyć pistolet przed odłoŜeniem. 
 
 
5.4. Praca. 
5.4.1. Rozpoczęcie natrysku AIRCOAT. 
 

1. Ustawić ciśnienie podawania materiału na poziomie ok. 80 barów. 
2. Rozpocząć natrysk przez odryglowanie spustu i jego naciśnięcie. 
3. Wyregulować ciśnienie natrysku na pompie w ten sposób , aby uzyskać najlepszy efekt 

rozpylenia cząstek farby. 
4. Na regulatorze ciśnienia powietrza osłonowego ustawić poziom ciśnienia powietrza tak, 

aby uzyskać najlepszy jakościowo efekt malowania. PoniŜej pokazano obraz natrysku 
w zaleŜności od ciśnienia powietrza osłonowego. 

5. Regulatorem z tyłu pistoletu (kształt strumienia) ustawić optymalny dla danego 
materiału obraz strumienia. 

 
Wskazówka: 
Czynności wg p-tów 4 i 5 powtarzać cyklicznie do uzyskania najlepszych efektów. 
 

 
Wskazówka:  
Zmianę ilości materiału moŜna uzyskać przez: 

- zmianę ciśnienia pracy pompy podającej 
- zmianę wielkości dyszy (rozdz. 5.4.3. i 8) 

 
 



 
 

 
5.4.2. Ustawianie właściwego strumienia natrysku. 
 
Przy pomocy regulatora powietrza formującego z tyłu pistoletu moŜna optymalnie do 
malowanego detalu i rodzaju farby ustawić obraz strumienia natryskowego. 
Rysunek poniŜej pokazuje wpływ regulatora na obraz natrysku. Dzięki zastosowaniu róŜnych 
wielkości dysz moŜemy dopasować strumień do malowanego detalu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4.3. Wymiana dyszy AIRCOAT. 
 
Uwaga: 
Defekty dysz AIRCOAT. 
Gorsza jakość malowania. 
Nie dopuszcza się ingerencji w otwór dyszy Ŝadnymi ostrymi drutami lub narzędziami. 
Doprowadza to do uszkodzenia kształtu otworu dyszy wykonanego z węglików spiekanych. 

1. OdciąŜyć z ciśnienia urządzenie i pistolet. 
2. Zabezpieczyć pistolet. 
3. Odkręcić nakrętkę mocującą (A) dyszę. 
4. Wyjąć kaptur powietrzny (B). 
5. Wyjąć ręką dyszę (C) z kaptura powietrznego (B). Oczyścić z resztek farby 

odpowiednim środkiem myjącym. 
6. MontaŜ: 

WłoŜyć dyszę (C)  w uszczelniacz (D). 
7. NałoŜyć na dyszę (C) kaptur powietrzny (B). Zwrócić uwagę na 

właściwe połoŜenie dyszy. Szczegół X. 
8. Dokręcić ręką nakrętkę wraz z ochronnikiem (A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.4. Czyszczenie dyszy AIRCOAT 
DemontaŜ i montaŜ dyszy AIRCOAT patrz rozdz. 5.4.3. 
Dysze AIRCOAT powinny być przechowywane we właściwych do uŜywanych farb i lakierów 
środkach myjących (porozumieć się w tym celu z dostawcą farb i lakierów). 
 
5.4.5. Czyszczenie zatkanej dyszy. 
 

1. OdciąŜyć z ciśnienia urządzenie i pistolet. 
2. Zabezpieczyć pistolet. 
3. Odkręcić nakrętkę mocującą (A) dyszę. 
4. Wyjąć kaptur powietrzny (B). 
5. Wyjąć ręką dyszę (C) z kaptura powietrznego (B). Oczyścić z resztek farby 

odpowiednim środkiem myjącym. Odwrócić dyszę o 180o i ponownie włoŜyć ją do 
uszczelniacza. 

6. NałoŜyć na dyszę (C) kaptur powietrzny (B). Zwrócić uwagę na 
właściwe połoŜenie dyszy. Szczegół X. 

7. Dokręcić ręką nakrętkę wraz z ochronnikiem (A). 
8. Podnieść ciśnienie pracy pompy podającej. 
9. Odbezpieczyć pistolet i zwolnić kilkakrotnie spust kierując pistolet do 

otwartego zbiornika z odpadami. 
10. Dysza po takich czynnościach powinna się udroŜnić, zabezpieczyć pistolet. 
11. OdciąŜyć z ciśnienia urządzenie i pistolet. 
12. Odkręcić nakrętkę mocującą (A) dyszę. 
13. Wyjąć ręką dyszę (C) z kaptura powietrznego (B). Oczyścić z resztek farby 

odpowiednim środkiem myjącym. WłoŜyć dysze ponownie do uszczelniacza w 
kierunku natrysku. 

14. NałoŜyć na dyszę (C) kaptur powietrzny (B). Zwrócić uwagę na właściwe połoŜenie 
dyszy. Szczegół X. 

15. Dokręcić ręką nakrętkę wraz z ochronnikiem (A). 
16. Podnieść ciśnienie pracy pompy podającej. Ponownie prowadzić natrysk. 

 
 
    
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
6.    Obsługa. 
 
NaleŜy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa z rozdziału 2. 
 
Wskazówka 
Środek myjący w kanałach powietrznych pistoletu. 
Błędy funkcjonalne przez spęczniałe uszczelnienia. 

- przy myciu pistoletu nie zanurzać go w rozpuszczalniku 
 
UWAGA: 

 
 
 
Niewłaściwa obsługa i naprawy. 
Niebezpieczeństwo zranienia lub uszkodzenia urządzenia. 

- wszelkie naprawy lub wymianę części powinien przeprowadzać wykwalifikowany 
personel lub serwis f-my WAGNER 

- na czas przerw w pracy i przy wszelkich pracach przy pistolecie naleŜy: 
- odciąć dopływ spręŜonego powietrza 
- odciąŜyć urządzenie i pistolet 
- zabezpieczyć pistolet 

Przy wszystkich pracach stosować się do wskazówek instrukcji obsługi. 
 
6.1. Wyłączenie z pracy i czyszczenie. 
 
NIEBEZPIECZE ŃSTWO. 

MoŜliwość eksplozji mieszanki gazowo-powietrznej. 
ZagroŜenie Ŝycia przez poparzenie i wylatujące w powietrze części 
urządzenia. 
 

Nie kierować strumienia z pistoletu do zamkniętych zbiorników. 
Uziemić zbiornik z odpadami. 
 



 
 

Wskazówka 
Środek myjący w kanałach powietrznych pistoletu. 
Błędy funkcjonalne przez spęczniałe uszczelnienia. 
Przy myciu pistoletu nie zanurzać go w rozpuszczalniku. 
 
UWAGA: 

Atmosfera wybuchowa. 
Przy kontakcie aluminium z materiałami zawierającymi związki halonowe mogą 
wytworzyć się wybuchowe gazy i pary. 
Nie uŜywać do mycia ciekłych substancji zawierających związki halonowe. 
 

 
Wskazówka. 
Nie stosować chlorku metylenu do mycia pistoletu lub innych elementów składowych 
systemu. 
 

1. OdciąŜyć układ wraz z pistoletem z ciśnienia. 
2. Zabezpieczyć pistolet. 
3. Zamknąć pobieranie środka myjącego. 
4. Zdemontować dyszę AIRCOAT i oddzielnie ją wyczyścić (rozdz.5.4.3.) 
5. Otworzyć podawanie środka myjącego i ustawić ciśnienie na poziomie ok. 40 

barów. Przepuszczając przez pistolet środek myjący gruntownie go wypłukać. 
6. OdciąŜyć układ wraz z pistoletem z ciśnienia. 
7. Zabezpieczyć pistolet. 
8. Oczyścić pistolet z zewnątrz odpowiednim środkiem myjącym (kontakt z 

dostawcą farb i lakierów) oraz osuszyć go szmatką lub spręŜonym powietrzem. 
 
 
6.2. Wymiana węŜy farby i powietrza. 
 

1. Wykonać czynności jw. (wyłączenia z pracy i czyszczenia) 
2. OdciąŜyć urządzenie i pistolet. 
3. Zabezpieczyć pistolet. 

WąŜ farby: 
4. Przy pomocy klucza płaskiego A przytrzymać podłączenie węŜa do pistoletu. 
5. Przy pomocy klucza płaskiego B odkręcić wąŜ farby od pistoletu. 

WąŜ powietrza: 
      4. Przytrzymać kluczem płaskim D podłączenie tego węŜa do pistoletu. 
      5. Kluczem płaskim C odkręcić wąŜ powietrza od pistoletu. 
 
MontaŜ: 

6. Ręcznie przykręcić wąŜ farby lub powietrza do odpowiedniego przyłącza 
pistoletu i dobrze dokręcić uŜywając odpowiednich kluczy. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Oznaczenie wielkości kluczy. 
 

Opis     Klucz A Klucz B Klucz C  Klucz D 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GM 4700AC NPS1/4”            Pł. 19 mm  Pł. 19 mm  Pł. 17 mm  Pł. 17 mm 
 
 
6.3. Czyszczenie lub wymiana filtra farby. 
 

1. Wykonać czynności jw. (wyłączenia z pracy i czyszczenia) 
2. OdciąŜyć urządzenie i pistolet. 
3. Zabezpieczyć pistolet. 
4. Przy pomocy klucza B odkręcic obudowę filtra (67), przytrzymując przyłącze 

filtra kluczem A. 
5. Wyjąć z obudowy filtra (67) filtr paluszkowy (64)  
6. Wszystkie części gruntownie wyczyścić. 
7. MontaŜ:  
      Zamontować wyczyszczone lub nowe części, filtr paluszkowy (64) załoŜyć    
      Otworem w dół obudowy filtra. 
8. Ponownie załoŜyć obudowę filtra i dobrze dokręcić ręcznie. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
Oznaczenie wielkości kluczy. 
Opis     Klucz A Klucz B  
---------------------------------------------------------------------- 
GM 4700ACNPS ¼”             Pł. 13 mm Pł. 17 m 
 
 
6.4. Wymiana części przy drąŜku zaworowym. 
6.4.1. DemontaŜ. 
  

1. Wykonać czynności jw. (wyłączenia z pracy i czyszczenia) 
2. OdciąŜyć urządzenie i pistolet. 
3. Zabezpieczyć pistolet. 
4. Odkręcić nakrętkę mocującą spręŜyny (5)(klucz SW 15), wyjąć spręŜyny (2) i 

(3). 
5. Poluzować śrubę (22) i zdjąć wraz z nakrętką (20). 
6. Wyjąć język spustowy (21). 
7. Odkręcić śrubę uszczelniającą (10) kluczem rozmiar SW 7. 

 
UWAGA: 
Niewłaściwe narzędzia. 
Niebezpieczeństwo uszkodzenia uszczelniaczy lub powierzchni współpracujących. 
Nie przytrzymywać iglicy zaworu szczypcami lub innymi narzędziami. 
 



 
 

8. Wyjąć kompletny drąŜek zaworowy B, wraz ze śrubą uszczelniającą, z obudowy 
pistoletu (A). 

9. Rozkręcić, uŜywając klucza rozmiar SW 6 i SW 5, tulejkę napinającą (4) i 
napinacz (18). 

10. Wyjąć, pociągając do tyłu, kpl iglicę zaworu (34). Wymienić zuŜyte części. 
 
 
 

 
 
 
6.4.2. Wyjmowanie uszczelniaczy popychacza zaworu. 
 

1. NałoŜyć klucz rozmiar 13 na popychacz zaworu (50) i podtrzymując odkręcić 
kluczem 7 nakrętkę – kapturek (53). 

2. Wyjąć uszczelniacz powietrza (51) i uszczelniacz (52). Jeśli są zuŜyte wymienić 
na nowe. 

3. Skręcić ręcznie  popychacz (50) i nakrętkę – 
kapturek (53). UŜywając klucza 7 i 13 delikatnie 
dokręcić. Czynność tę tak wykonać, aby po 
skręceniu iglica zaworowa (34) przesuwała się w 
popychaczu z lekko wyczuwalnym oporem. 

 
 
 
Wskazówka: 
Uszczelniacz (52) łatwiej wyjmuje się z kapturka (53) przy pomocy małego wkręta. 
 
 
6.4.3. Wyjmowanie uszczelniacza iglicy. 
 



 
 

1. Na początku wyjąć z obudowy pistoletu uszczelniacz iglicy (35). 
2. Oczyścić powierzchnie uszczelniające w obudowie pistoletu. 
3. Zamontować przy pomocy przyrządu montaŜowego (84) nowy uszczelniacz 

iglicy zaworowej (35). 
 
Wskazówka: 
Zwrócić szczególną uwagę 
na kierunek montaŜu 
uszczelniacza. 
 
 

4. Do otworu w 
obudowie pistoletu 
włoŜyć przyrząd 
montaŜowy (84) wraz 
z załoŜonym 
uszczelniaczem (35). 

5. ZałoŜyć język 
spustowy (21) i 
przykręcić śrubą (22). 

6. Docisnąć spustem w 
odpowiednie miejsce 
przyrząd (84) wraz z 
uszczelniaczem (35). 

7. Zdjąć język spustowy (21) i wyjąć sam przyrząd montaŜowy (84). 
 
 
6.4.4. Ponowny montaŜ. 
 

1. ZałoŜyć manszetę uszczelniającą (11) wraz z O-ringiem (12)i śrubą 
uszczelniającą (10) na iglicę zaworu. 

2. Zmontować kpl popychacz zaworu (19) i wsunąć iglicę (14). 
3. Wstępnie zmontowaną iglicę wsunąć do oporu do napinacza (18). 
4. ZałoŜyć klucz nr 6 na tulejkę napinającą (4) i skręcić razem ze wstępnie 

zmontowanym drąŜkiem zaworowym. UŜyć klucza imbusowego 2 mm. 
5. Wprowadzić do obudowy pistoletu kpl zmontowany drąŜek zaworowy (B). 
6. Nakręcić śrubę uszczelniająca (10) i jeszcze dobrze nie dokręcać. 
7. Zamontować język spustowy (21), śruba (22) i nakrętka (20). 
8. ZałoŜyć spręŜyny (3) i (2) i dociągnąć je nakrętką (5). 
9. Docisnąć manszety uszczelniające  (11,12) śrubą (10). Spust powinien lekko 

pracować. 
10. Przeprowadzić uruchomienie pistoletu wg rozdz. 5.3. 

 
Wskazówka: 
UŜywać smarów bez silikonów i bez Ŝywic. 
 
 
 
 



 
 

 
 
6.5. Wymiana uszczelniacza dyszy. 
 
UWAGA:  
Uszkodzenie uszczelniacza dyszy. 
Farba lub lakier wydostaje się obok dyszy przez kaptur powietrzny. 
Niebezpieczeństwo zabrudzenia. 

- nie czyścić uszczelniacza ostrymi narzędziami 
- przy uszkodzeniu powierzchni uszczelniających wymienić na nowy 

  
1. Wykonać czynności wyłączenia z pracy i czyszczenia. 
2. OdciąŜyć urządzenie i pistolet. 
3. Zabezpieczyć pistolet. 
4. Odkręcić nakrętkę mocującą wraz z ochronnikiem (33). 
5. Wyjąć kaptur powietrzny (36) wraz z dyszą (13). 
6. OstroŜnie, przy pomocy wkrętaka, wyjąć z gniazda uszczelniacz dyszy (17). 
7. ZałoŜyć nowy uszczelniacz  do gniazda (16). 
8. Pozostały montaŜ wykonać w odwrotnej kolejności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.6. Wymiana uszczelniacza „powietrznego” 
 
UWAGA:  
Nie podawane jest powietrze formujące i rozpylające. 
Zły obraz strumienia natryskowego. 
Brak moŜliwości regulacji strumienia. 
Ze szczególną starannością wymienić uszczelniacz (F). 
 

1. Wykonać czynności wyłączenia z pracy i czyszczenia. 
2. OdciąŜyć urządzenie i pistolet. 
3. Zabezpieczyć pistolet. 
4. Odkręcić nakrętkę mocującą wraz z ochronnikiem (33). 
5. Wyjąć kaptur powietrzny (36) wraz z dyszą (13). 
6. Przy pomocy szczypców rurkowych lub duŜego wkrętaka wyjąć z obudowy 

uszczelniacz (F/14). 
7. MontaŜ:  
      ZałoŜyć nowy uszczelniacz (14/F) na kaptur powietrzny (36). 
8. ZałoŜyć kaptur powietrzny (36) wraz z uszczelniaczem (14) na pistolet. 
9. Nakrętkę mocującą (33) nakręcać na pistolet do momentu usłyszenia 

charakterystycznego „kliknięcia” (uszczelniacz zamocowany). 
10. Zdemontować nakrętkę (33) wraz z kapturem (36). Skompletować pistolet 

zgodnie z rozdz. 5.4.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6.7.Wymiana nypla uszczelniającego dyszy okrągło rozpylającej. 
 
UWAGA: 
Uszkodzony korpus dyszy. 
Zły strumień natryskowy. 
- troskliwie obchodzić się z korpusem dyszy (A). 
 
Wskazówka: 
Nypel uszczelniający (E) wyjmować z korpusu dyszy (A) posiłkując się wkrętem do 
drewna. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7. Pomoc przy uszkodzeniach. 
 
Wada Przyczyna Usuwanie Rozdział 

Zbyt mała dysza ZałoŜyć większą dyszę 8 
Zbyt małe ciśnienie 
natrysku 

PodwyŜszyć ciśnienie 
natrysku 

 

Zatkany filtr pistoletu lub 
pompy 

Wyczyścić zatkany filtr lub 
wymienić na nowy 

6.1. 

Zatkana dysza Wyczyścić dyszę 5.4.5. 

Zbyt małe 
podawanie 
materiału 

Za małe otwarcie spustu Wymienić iglicę zaworu 
pistoletu 

6.4. 

Źle ustawione powietrze 
rozpylające 

Na nowo ustawić powietrze 
rozpylające 

5.4.1. 

Zbyt duŜa dysza Wybrać mniejszą dyszę 8.1. 
Zbyt niskie ciśnienie 
natrysku 

PodwyŜszyć na pompie 
ciśnienie natrysku 

 

Zbyt wysoka lepkość 
materiału natryskowego 

ObniŜyć przez 
rozcieńczenie lepkość 
materiału (kontakt z jego 
dostawcą) 

 

Częściowo przytkana 
dysza 

Wyczyścić dyszę 5.4.5. 

Uszkodzone lub zatkane 
otwory w kapturze 
powietrznym 

Wyczyścić lub wymienić 
kaptur powietrzny 

5.4.5. 

Zły obraz 
strumienia 
natryskowego 

Źle dobrany kaptur 
powietrzny 

ZałoŜyć właściwy kaptur 
powietrzny - farby 
rozpuszczalnikowe 
(czerwony)lub wodne 
(niebieski) 

5.4.5. 

Uszkodzenie 
uszczelniaczy iglicy lub 
samej iglicy 

Wymienić kpl iglicę lub 
tylko wadliwe 
uszczelnienia 

6.4. 

Nieszczelności zaworu 
powietrznego 

Wymieć uszczelniacz 
„powietrzny” 

6.4. 

Nieszczelności 
iglicy zaworowej 
(farba lub 
powietrze) 

Zbyt mały nacisk śruby 
na uszczelniacze 

Dociągnąć śrubę 
dociskającą 

 

Uszkodzone części 
zaworu lub popychacza 
zaworu  

Wymienić części na nowe 6.4. Niedokładne 
zamykanie 
pistoletu 

Zbyt mocno dociśnięte 
uszczelniacze 

Uszczelniacze wymienić na 
nowe i poprawnie 
dociągnąć 

6.4. 

 
 
 
 
 



 
 

 
8. Akcesoria. 
8.1. Zestaw do mocowania dyszy okrągło rozpylającej. 
 
Nr kat.  Oznaczenie 
0394180  Zestaw do mocowania dyszy okrągło rozpylającej (bez dyszy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
8.1.1. Tabela dysz okrągło rozpylających. 
 
 
 

Nr kat. Nazwa Oznaczenie Wydajność*  Wielkość strumienia** 
0132720 Dysza R11 11 0,16 250 mm 
0132721 Dysza R12 12 0,22 250 mm 
0132722 Dysza R13 13 0,27 250 mm 
0132723 Dysza R14 14 0,34 250 mm 
0132724 Dysza R15 15 0,38 250 mm 
0132725 Dysza R16 16 0,43 250 mm 
0132726 Dysza R17 17 0,48 250 mm 
0132727 Dysza R18 18 0,53 250 mm 
0132728 Dysza R19 19 0,59 250 mm 
0132729 Dysza R20 20 0,65 250 mm 
0132730 Dysza R21 21 0,71 250 mm 
0132731 Dysza R22 22 0,77 250 mm 

 
* - przepływ w dm3/min. wody przy ciśnieniu pracy 100 bar (10 MPa) 
** - średnica strumienia zmierzona w odległości 30 cm od pistoletu przy ciśnieniu  
100 bar (10 MPa) z uŜyciem lakieru syntetycznego o lepkości 20 DIN kubka Forda nr 4 
 
8.1.2. Zamocowanie dyszy kpl. 
Nr kat. Nazwa 
 
0132922 Zamocowanie dyszy kpl. 
 
 
 
 



 
 

 
8.2. Tabela dysz AIRCOAT - ACF 3000. 
 
 
 
 

 
 
 
8.3.     Kaptury powietrzne. 
 
Nr kat. Nazwa 
 
2313494 Kaptur powietrzny kpl (czerwony) do materiałów  
  o niskiej lepkości 
2313497 Kaptur powietrzny kpl (niebieski) do materiałów  
  o wysokiej lepkości 
2313498 Kaptur powietrzny kpl (brązowy) 
 
 
 
8.4. Filtry paluszkowe pistoletu. 
 
Nr kat.10 szt. Wielkość filtra Ilo ść oczek - mesh Zastosowanie do dysz 

2315723 czerwony 200 0,007”-0,011” 
2315724 niebieski 150 0,011”-0,013” 
2315725 Ŝółty 100 0,013”-0.019” 
2315726 biały 50 0,019”-0,023” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.5. Obrotnice (kr ętliki). 
 
Nr kat. Nazwa 
 
394933 Zestaw obrotnic: materiału (NPSM ¼”) i powietrza  

(G ¼”) 
 

394928 Obrotnica farby (NPSM ¼”) 
 
 
 
364938 Obrotnica powietrza G ¼” 
 
8.6. WęŜe 
 
Nr kat. Nazwa 
 
2309706 WąŜ podwójny AC (farba DN4, powietrze DN6) 7,5 mb 
  Składa się z węŜa farby, powietrza i węŜa osłonowego) 
  WąŜ farby – przyłącze NPS ¼”, DN 4mm, 270bar, 27 MPa 
  WąŜ powietrza – przyłącze G1/4”, DN 6 mm, 8 bar, 0,8 MPa 
2302379 WąŜ podwójny AC (farba DN4, powietrze DN6) 10 mb 
  Składa się z węŜa farby, powietrza i węŜa osłonowego) 
  WąŜ farby – przyłącze NPS ¼”, DN 4mm, 270bar, 27 MPa 
  WąŜ powietrza – przyłącze G1/4”, DN 6 mm, 8 bar, 0,8 MPa 
 
2309634        WąŜ podwójny AC (farba DN4, powietrze DN6) 15 mb 
  Składa się z węŜa farby, powietrza i węŜa osłonowego) 
  WąŜ farby – przyłącze NPS ¼”, DN 4mm, 270bar, 27 MPa 
  WąŜ powietrza – przyłącze G1/4”, DN 6 mm, 8 bar, 0,8 MPa 

  
2309635 WąŜ podwójny AC (farba DN4, powietrze DN6) 20 mb 
  Składa się z węŜa farby, powietrza i węŜa osłonowego) 
  WąŜ farby – przyłącze NPS ¼”, DN 4mm, 270bar, 27 MPa 
  WąŜ powietrza – przyłącze G1/4”, DN 6 mm, 8 bar, 0,8 MPa 
 
3676437 Osłona węŜa podwójnego AC 
   
8.7. Inne. 
 
Nr kat. Nazwa 
 
9997001 Szczoteczka do czyszczenia dysz 
0394941 Zestaw części zamiennych kpl GM 4600 AC / GM 4700 AC 
 
0367560 Złączka podwójna NPSM ¼” (gwint zew. do łączenia węŜy     
  farby) 
9985720 Złączka podwójna G ¼” (gwint zew. do łączenia węŜy    
                      powietrza) 

 



 
 

9. KATALOG CZ ĘŚCI ZAMIENNYCH 
 
9.1.  JAK ZAMÓWI Ć CZĘŚCI ZAMIENNE? 
Zamówienie powinno zawierać : 
numer części, opis oraz ilość 
Ilość nie musi być taka sama jak w kolumnie „ilość”. Liczba ta rzadko wskazuje na ilość 
uŜytych w częściach składowych. 
Aby realizacja zamówienia przebiegała bez zakłóceń wymagane są następujące dane: 
 
adres kupującego ( do faktury) 

adres dostawy 

dane osoby, z którą naleŜy się kontaktować w razie zaistniałych wątpliwości lub 
pytań 

 

rodzaj wymaganej dostawy( transport: morski, lotniczy itd.) 

 

9.2.  ZNAKI SPECJALNE NA LI ŚCIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
 
(w kolumnie K) 
 

♦ ♦ ♦ ♦ = części zuŜywające się (nie podlegają gwarancji) 

•  = części nie naleŜące do podstawowego wyposaŜenia pistoletu natryskowego. 
        Dostępne jako części wyposaŜenia dodatkowego. 
*   =  zawarte w zestawie naprawczym. 
 
UWAGA: 
Niewłaściwa obsługa lub naprawa. 
Niebezpieczeństwo zranienia lub uszkodzenia pistoletu. 

- naprawy i wymianę części powinien przeprowadzać wykwalifikowany personel 
lub serwis f-my WAGNER. 

- przy kaŜdych pracach obsługowych naleŜy odłączyć zasilanie spręŜonym 
powietrzem, odciąŜyć z ciśnienia pompę i pistolet oraz zabezpieczyć pistolet 
przed przypadkowym uŜyciem 

- przy kaŜdych pracach obsługowych naleŜy przestrzegać przepisów BHP i 
wskazówek z instrukcji obsługi pistoletu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9.2. Lista części zamiennych pistoletu GM 4700 AC. 
 
Poz.  K        Szt. Nr kat. 

16 MPa 
Nr kat. 
25 MPa 

Nazwa 

1 1 - 2313585 Pistolet GM 4700AC 25 MPa NPSM ¼” 
2 1 9999501 9999501 SpręŜyna napinająca (materiał) 
3 1 9999500 9999500 SpręŜyna napinająca (powietrze) 
4 1 394256 394256 Tulejka napinająca 
5 1 394335 - Kaptur spręŜyny 160 bar, 16 MPa 
5 1 - 394333 Kaptur spręŜyny 250 bar, 25 MPa 
6      ♦♦♦♦ 1 394924 394924 DrąŜek powietrza kpl 

8      ♦♦♦♦ 1 2311320 2311320 Iglica zaworowa kpl 
10 1 394327 394327 Śruba uszczelniająca 
11♦♦♦♦* 1 394328 394328 Manszeta uszczelniająca 

12♦♦♦♦* 1 9971445 9971445 O-ring 

13♦♦♦♦•  1 379xxx 379xxx Dysza AC (patrz rozdz.8.2) 

14♦♦♦♦* 1 394339 394339 Pierścień uszczelniający 

15♦♦♦♦* 1 9974245 9974245 O-ring 

16♦♦♦♦* 1 394922 394922 Zespół zaworu kpl 

17♦♦♦♦* 1 394338 394338 Uszczelniacz dyszy 
18 1 394330 394330 Napinacz 
19 1 394257 394257 DrąŜek zaworu kpl 
20 1 394318 394318 Nakrętka 
21 1 394601 394601 Język spustowy 
22 1 394319 394319 Śruba 
23 1 394334 394334 Zabezpieczenie spustu 
24 1 9935088 9935088 Sztyft cylindryczny 
25 1 2314873 2314873 Obrotnica powietrza kpl 
34♦♦♦♦* 1 394320 394320 DrąŜek zaworu kpl 

35♦♦♦♦* 1 394323 394323 Uszczelniacz drąŜka  

36♦♦♦♦•  1 231494 231494 Kaptur powietrzny LV plus (czerwony) 

36♦♦♦♦•  1 231497 231497 Kaptur powietrzny HV plus (niebieski) 

36♦♦♦♦•  1 231498 231498 Kaptur powietrzny LA plus(brązowy) 

50 1 394309 394309 Popychacz zaworu 
51♦♦♦♦* 1 179338 179338 Uszczelniacz zaworu powietrza 

52♦♦♦♦* 1 179395 179395 Uszczelniacz 

53♦♦♦♦* 1 394322 394322 Kaptur 

55• 1 394336 394336 Korpus dyszy 

56♦♦♦♦•  1 128327 128327 Nypel uszczelniający 

57♦♦♦♦•  1 132518 132518 Mocowanie dyszy kpl 

58• 1 132351 132351 Uchwyt mocowania dyszy 

59• 1 394308 394308 Nakrętka mocująca 

60• 1 394337 394337 Nakrętka dyszy 



 
 

61♦♦♦♦•  1 132… 132… Dysza typu R (patrz rozdz. 8.1.1) 

62• 1 394180 394180 Kpl do zabudowy dyszy typu R (patrz  
rozdz.8.1) 

63♦♦♦♦• 1 132922 132922 Mocowanie dyszy 

64♦♦♦♦ 1 2315723 2315723 Filtr pistoletu (czerwony – 200 mesh) 

64♦♦♦♦ 1 2315724 2315724 Filtr pistoletu (niebieski – 150 mesh) 

64♦♦♦♦  2315725 2315725 Filtr pistoletu (Ŝółty  – 100 mesh) 

64♦♦♦♦ 1 2315726 2315726 Filtr pistoletu (brązowy – 50 mesh) 

66♦♦♦♦ 1 2311491 2311491 Rękojeść 
67 1 2320016 2320016 Obudowa filtra kpl 
 1 394941 394941 Set serwisowy GM 4600/4700AC 

 
♦ ♦ ♦ ♦ = części zuŜywające się (nie podlegają gwarancji) 

•  = części nie naleŜące do podstawowego wyposaŜenia pistoletu natryskowego, 
        dostępne jako części wyposaŜenia dodatkowego. 
*   = zawarte w zestawie naprawczym. 
 
 
 
 
 
Pomoce montaŜowe. 
 

Poz. K Nr kat. Nazwa 
80 • 9992831 Loctite 542 
81 • 9992833 Loctite 638 zielony 
82 • 9992590 Loctite 222 
83 • 9992698 Pasta przeciwzacierająca 
84 ♦♦♦♦* 0394342 Przyrząd montaŜowy uszczelniacza iglicy 

zaworowej 
85      Molykote 
86     9992528 Loctite 270 
87     9992698 Wazelina biała  PHHV II 
88     179989 Przyrząd montaŜowy uszczelniacza zaworu 

powietrza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

9.3. Lista części zamiennych pistoletu GM 4700 AC-H. 
 
Poz.  K        Szt. Nr kat. 

25 MPa 
Nazwa 

1 1 235700 Pistolet GM 4700AC-H 25 MPa NPSM ¼” 
2 1 9999501 SpręŜyna napinająca (materiał) 
3 1 9999500 SpręŜyna napinająca (powietrze) 
4 1 394256 Tulejka napinająca 
5 1 394333 Kaptur spręŜyny 250 bar, 25 MPa 
6      ♦♦♦♦ 1 394924 DrąŜek powietrza kpl 

8      ♦♦♦♦ 1 2311320 Iglica zaworowa kpl 
10 1 394327 Śruba uszczelniająca 
11♦♦♦♦* 1 394328 Manszeta uszczelniająca 

12♦♦♦♦* 1 9971445 O-ring 

13♦♦♦♦•  1 379xxx Dysza AC (patrz rozdz.8.2) 

14♦♦♦♦* 1 394339 Pierścień uszczelniający 

15♦♦♦♦* 1 9974245 O-ring 

16♦♦♦♦* 1 394922 Zespół zaworu kpl 

17♦♦♦♦* 1 394338 Uszczelniacz dyszy 
18 1 394330 Napinacz 
19 1 394257 DrąŜek zaworu kpl 
20 1 394318 Nakrętka 
21 1 394601 Język spustowy 
22 1 394319 Śruba 
23 1 394334 Zabezpieczenie spustu 
24 1 9935088 Sztyft cylindryczny 
25 1 2314873 Obrotnica powietrza kpl 
34♦♦♦♦* 1 394320 DrąŜek zaworu kpl 

35♦♦♦♦* 1 394323 Uszczelniacz drąŜka  

36♦♦♦♦•  1 231494 Kaptur powietrzny LV plus (czerwony) 

36♦♦♦♦•  1 231497 Kaptur powietrzny HV plus (niebieski) 

36♦♦♦♦•  1 231498 Kaptur powietrzny LA plus(brązowy) 

50 1 394309 Popychacz zaworu 
51♦♦♦♦* 1 179338 Uszczelniacz zaworu powietrza 

52♦♦♦♦* 1 179395 Uszczelniacz 

53♦♦♦♦* 1 394322 Kaptur 

55• 1 394336 Korpus dyszy 

56♦♦♦♦•  1 128327 Nypel uszczelniający 

57♦♦♦♦•  1 132516 Mocowanie dyszy kpl 

58• 1 132351 Uchwyt mocowania dyszy 

59• 1 394308 Nakrętka mocująca 

60• 1 394337 Nakrętka dyszy 

61♦♦♦♦•  1 132… Dysza typu R (patrz rozdz. 8.1.1) 



 
 

62• 1 394180 Kpl do zabudowy dyszy typu R (patrz  
rozdz.8.1) 

63♦♦♦♦• 1 132922 Mocowanie dyszy 

64♦♦♦♦ 1 2315723 Filtr pistoletu (czerwony – 200 mesh) 

64♦♦♦♦ 1 2315724 Filtr pistoletu (niebieski – 150 mesh) 

64♦♦♦♦  2315725 Filtr pistoletu (Ŝółty  – 100 mesh) 

64♦♦♦♦ 1 2315726 Filtr pistoletu (brązowy – 50 mesh) 

66♦♦♦♦ 1 2311491 Rękojeść 
67 1 2320016 Obudowa filtra kpl 
69♦♦♦♦ 1 9998910 Naklejka (heisse Oberflachen) 

70♦♦♦♦ 1 9988911 Naklejka ochronna do poz. 69 
 1 394941 Set serwisowy GM 4600/4700AC 

 
♦ ♦ ♦ ♦ = części zuŜywające się (nie podlegają gwarancji) 

•  = części nie naleŜące do podstawowego wyposaŜenia pistoletu natryskowego, 
        dostępne jako części wyposaŜenia dodatkowego. 
*   = zawarte w zestawie naprawczym. 

 
 

Poz. K Nr kat. Nazwa 
80 • 9992831 Loctite 542 
81 • 9992833 Loctite 638 zielony 
82 • 9992590 Loctite 222 
83 • 9992698 Pasta przeciwzacierająca 
84 ♦♦♦♦* 0394342 Przyrząd montaŜowy uszczelniacza iglicy 

zaworowej 
85      Molykote 
86     9992528 Loctite 270 
87     9992698 Wazelina biała  PHHV II 
88     179989 Przyrząd montaŜowy uszczelniacza zaworu 

powietrza 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 


