
Pistoale de vopsire în câmp 
electrostatic – GM 5000

■■ Suprafețe finale excelente

■■ Economii substanțiale

■■ Proiectare ergonomică

APLICAȚII MANUALE

Soluții pentru aplicații industriale



Finisare perfectă, acoperire excelentă, recuperare rapidă a investiției

Tehnologia electrostatică
Pistoalele de vopsire în câmp electrostatic de la WAGNER reprezintă 
sisteme de pulverizare cu randament ridicat, ce oferă avantaje 
vizibile în majoritatea ramurilor din industrie.

CALITATE RIDICATĂ A SUPRAFEȚELOR
Datorită alinierii omogene a liniilor de câmp electrostatic, 
grosimea stratului depus este extrem de uniformă. În plus, 
particulele încăr cate cu aceeași polaritate îmbunătățesc semnifi-
cativ puterea de atomizare ceea ce are ca rezultat finisarea 
excelentă a suprafeței.

ECONOMIE DE TIMP DATORATĂ ACOPERIRII CONTUR 
Vopseaua, încărcată electrostatic de către pistolul de vopsire, este 
atrasă către toate laturile obiectului împământat. Acest efect 
economisește timpul alocat și, în funcție de obiect, face ca 
pulverizarea să fie necesară doar pe o parte.

Fluture

Duză de cea mai bună calitate

Supapă material

Garnituri rezistente

Cui tratat special pentru a 
reduce uzura

Cascadă de înaltă tensiune

Filtru material (AirCoat)

Ajustare aer

MAI PUȚINE PIERDERI, EFICIENȚĂ DE TRANSFER RIDICATĂ
Un câmp electrostatic este generat între electrod și piesa de 
 lucru împământată. Particulele de vopsea sunt încărcate și 
atrase de obiectul împământat. Acest efect îmbunătățește 
semnificativ eficiența de transfer, în comparație cu alte sisteme 
de vopsire.

RECUPERAREA RAPIDĂ A INVESTIȚIEI 
WAGNER utilizează la maxim proprietățile electrostatice 
pentru a realiza un sistem eficient și economic.

Calculați rata de recuperare a investiției utilizând Fișa de 
calcul WAGNER-ROI atașată.



Finisare perfectă, acoperire excelentă, recuperare rapidă a investiției

Pistoalele de vopsire WAGNER GM 5000: 
Proiectate pentru a răspunde cerințelor tale!

Avantaje sporite pentru afacerea ta

Protecția metalului & finisări

Finisări plastic

Finisări lemn

MATERIALE SPECIFICE:
 

 ■ Materiale pe bază de solvent sau apă

 ■ Vopsea 1K și 2K

 ■ Filler și lac

 ■ Materiale LS, MS, HS

 ■ Vopsele și agenți de demulare

 ■ Materiale PU și epoxi

 ■ Vopsea metalizată

 ■ Vopsea UV

APLICAȚII SPECIFICE:

 ■ Protecția metalului & finisări

 ■ Finisări lemn

 ■ Finisări plastic

 ■ Industria aero-spațială

 ■ Componente auto

 ■ Piese motociclete



GM 5000EA / GM 5000EAC 
avantaje care contează!
O nouă generație de pistoale de vopsire electrostatice create 
special pentru a ușura semnificativ munca utilizatorului.

Caracteristici și avantaje ale pistolului GM 5000

Electrod flexibil
Electrodul ultra flexibil asigură o performanță 
repetabilă a pistolului de vopsire. Acesta garantează 
acoperirea pe toate laturile și o rată eficientă de 
transfer. 

Proiectare ergonomică
Conceput pentru a reduce oboseala utilizatorului. 
Combinația perfectă între greutatea redusă, proiecta-
rea ergonomică, forța scăzută la declanșare și 
echilibrul excelent face ca pistolul de vopsire să fie 
alegerea optimă pentru ușurința în utilizare, indife-
rent de dimensiunea mâinii.

Proiectare robustă
Gama de pistoale GM 5000 este proiectată pentru a 
răspunde cerințelor ce includ mediul de lucru solicitant, 
utilizarea intensă, diferite materiale pulverizabile și chiar 
mai mult.

Standarde de înaltă siguranță
Gama de pistoale GM 5000 respectă prevederile CE și 
Atex Zona 1. Împământarea pistolului este monitorizată 
de către unitatea de control pentru maxima siguranță 
a utilizatorului. Dacă împământarea este întreruptă, 
tensiunea înaltă se oprește.

II 2G EEx 0.24 mJ

Calitate finală excelentă
Duza și fluturele sunt concepute în așa fel încât 
creează o amprentă cu dimensiuni ideale ale 
particulelor ce se combină perfect cu sarcinile 
electrostatice pentru a ajunge la performanțe și 
calitate superioare.



Panou de comandă integrat

Setări la îndemână
REȚETE
Rețetele setate pe panoul de comandă pot fi selectate direct de 
pe pistolul de vopsire. Astfel, utilizatorul poate utiliza cei mai 
buni parametrii în funcție de piesele aflate în lucru. Rețetele 
permit utilizatorilor să predefinească diferite valori ale curen-
tului și voltajului. Valorile corecte sunt importante pentru a 
optimiza puterea de acoperire și penetrare.

CONDIȚII DE LUCRU
În timpul pulverizării LED-ul verde aprins indică bună funcțio-
nare. În schimb, dacă se aprinde LED-ul portocaliu, este nece-
sară verificarea condițiilor de lucru, de exemplu: împământarea 
pieselor, distanța față de obiect, rezistența vopselei etc.

VOLTAJ PORNIT/OPRIT
Comutatorul integrat permite utilizatorului să pornească/
oprească tensiunea înaltă pentru a clăti pistolul în condiții de 
siguranță sau pentru alte operațiuni necesare.

Mână mare

Mână mică

Panou de comandă integrat



WAGNER Airspray – Finisări superioare pentru suprafețe de înaltă calitate

WAGNER  
Tehnologia Airspray 
Vasta experiență pe care o are WAGNER în ceea ce privește 
aplicațiile electrostatice se aplică în cazul sistemelor de 
pulverizare recent dezvoltate pentru a atinge cea mai bună 
finisare și cea mai ridicată eficiență de transfer cu o gamă 
largă de vopsele.

Design unic al fluturelui și al duzei
Noul fluture și noua duză dispun de rezultate superioare 
la pulverizare. Diferite tipuri de fluture sunt disponibile 
pentru a obține pulverizarea și ajustarea razei în funcție de 
materialul ales pentru pulverizat.

 ■ Amprentă plată AF 5000 mică – 
amprentă mai mică și viteză lentă a aerului.

 ■ Amprentă plată AF 5000 lată – 
amprentă mai lată și viteză lentă a aerului.

 ■ Amprentă rotundă AR 5000 D8 – 
con plin și diametru mai mic al amprentei.

 ■ Amprentă rotundă AR 5000 D12 – 
con plin și diametru mai lat al amprentei.

Duze de diferite dimensiuni începând de la 0,6 până la 
2 mm sunt disponibile pentru adaptarea pistolului de pul-
verizare la flux mare sau redus de material și vâscozități.

Duzele codate pe culori pot fi schimbate fără unelte pentru 
a face procedura de selectare a duzei mai simplă. 

Supapă integrată de material
Supapa integrată de material reduce timpii morți 
 deoarece duza poate fi schimbată fără eliberarea 
 presiunii materialului și fără clătire.

Ajustarea cursei acului
Ajustarea precisă și ușoară a cursei acului poate fi 
realizată cu funcția de indexare pentru reglarea  
rapidă a fluxului de material.



Alege pistolul de pulverizat Airspray potrivit lucrării tale

 Date tehnice GM 5000EA

Pistoale manuale electrostatice Airspray

Date tehnice GM 5000EA GM 5000EA LowR GM 5000EAW

Presiune material (max.) 8 bar 8 bar 8 bar

Ieșire tensiune (max.) 80 kV 80 kV 70 kV

Presiune aer (max.) 8 bar 8 bar 8 bar

Greutate 618 g 535 g 453 g

Lungime 261 mm 261mm 261 mm

Rezistență vopsea recomandată 
(Scala WAGNER) > 150 kΩ > 50 kΩ 1 kΩ.cm ÷ 1 MΩ.cm

Intrare material BSP ¼" BSP ¼" BSP ¼"

Intrare aer BSP ¼" BSP ¼" BSP ¼"

Temperatură material (max.) 50°C 50°C 50°C

GM 5000EA
Această versiune este 
recomandată pentru 
majoritatea vopselelor 
pe bază de solvent cu 
o rezistență de peste 
150 kΩ. Conexiunile se 
realizează direct la baza 
pistolului, acesta fiind 
ușor de schimbat. 

GM 5000EAW
Variantă pe bază de apă 
recomandată pentru 
majoritatea vopselelor 
pe bază de apă cu o 
rezistență a vopselei între 
1 kΩ.cm și 1 MΩ.cm. Nu 
dispune de cascadă de 
înaltă tensiune pe pistol; 
este dotat cu furtun spe-
cial izolat pentru vopsea. 
Se va utiliza cu Aquacoat 
sau alte sisteme izolate. 

GM 5000EA LowR
(CONDUCTIVITATE RIDICATĂ)
Variantă recomandată 
pentru toate tipurile de 
vopsele pe bază de sol-
vent cu o conductivitate 
ridicată, cum ar fi cele 
metalizate sau cu o re-
zistență de peste 50 kΩ. 
Dotat cu furtun special 
pentru vopsea. 

Diferite variante 
pentru diferite materiale
Pistoalele de vopsire GM 5000AE sunt disponibile în trei 
variante adecvate tipului de vopsea folosit.

VOPSEA PE BAZĂ DE SOLVENT VOPSEA PE BAZĂ DE APĂ



WAGNER AirCoat – Finisare perfectă pentru suprafețe de înaltă calitate

WAGNER  
Tehnologia AirCoat 
Combinația corectă Airless, AirSpray și încărcarea 
 electrostatică, împreună cu un know-how unic WAGNER 
produc finisaje perfecte, un excelent efect de contur și un 
factor de transfer foarte ridicat.

Fluturele
Designul unic al fluturelui pentru amprentă rotundă 
sau ovală face posibilă obținerea unor rezultate optime 
pentru diferite tipuri de vopsea.

 ■ Amprenta ovală LV – ideală pentru materiale cu 
vâscozitate joasă sau medie – marcat roșu.

 ■ Amprenta ovală HV – ideală pentru materiale cu 
vâscozitate medie și ridicată – marcat albastru.

 ■ Amprenta rotundă – ajustabilă ca și diametru.

Fluturele este colorat pentru a se evita greșelile la 
 înlocuirea acestuia.

Duzele unice ACF 5000
Noile duze patentate model ACF 5000 combină perfect 
amprenta cu spălarea ușoară. Dacă duza se înfundă 
poate fi întoarsă la 180° și jetul de material pe retur va 
curăța zonele înfundate.

Filtrul de material inclus
Pentru a obține suprafețe perfecte dar și pentru a evita 
înfundarea duzelor, un filtru de material este integrat 
în pistolul GM 5000EAC. El poate fi înlocuit fără a mai 
deconecta pistolul de la furtunul de vopsea sau de aer, 
aceasta reducând mult timpul de înlocuire.

Racordurile de aer și material
Manevrabilitatea pistolului poate fi crescută prin folosi-
rea de racorduri pivotante. Acestea se livrează opțional.

Presiune maximă 250 bar
Urmând trendul de dezvoltare a vopselelor cu vâsco-
zitate ridicată, noul pistol GM 5000EAC a fost gândit 
pentru o presiune maximă a materialului de 250 bar 
(cea mai ridicată presiune întâlnită pe piață la pistoalele 
AirCoat). Aceasta face ca pistolul să poată pulveriza cele 
mai vâscoase vopsele chiar și atunci cand se folosesc 
furtunuri de lungimi mari.



Un pistol AirCoat potrivit pentru orice aplicație

Date tehnice GM 5000EAC

Pistoale manuale electrostatice AirCoat

Date tehnice GM 5000EAC GM 5000EAC LowR GM 5000EACW

Presiune material (max.) 250 bar 250 bar 250 bar

Ieșire tensiune (max.) 80 kV 80 kV 70 kV

Presiune aer (max.) 8 bar 8 bar 8 bar

Greutate 697 g 551 g 472 g

Lungime 261 mm 261mm 261 mm

Rezistență vopsea recomandată 
(Scala WAGNER) > 150 kΩ > 50 kΩ 1 kΩ.cm ÷ 1 MΩ.cm

Intrare material NPS ¼" NPS ¼" NPS ¼"

Intrare aer BSP ¼" BSP ¼" BSP ¼"

Temperatură material (max.) 50°C 50°C 50°C

Diferite versiuni pentru 
diferite materiale
Pistoalele GM 5000EAC sunt disponibile în trei variante ce se 
adaptează oricărui tip de vopsea.

GM 5000EAC
Această versiune este 
potrivită pentru majori-
tatea vopselelor pe bază 
de solvent cu o rezisten-
ță peste 150 kΩ.  Conexi-
unile se realizează direct 
la baza pistolului, acesta 
fiind ușor de schimbat.

GM 5000EACW
Varianta pentru vopse-
le pe bază de apa. Este 
potrivit pentru majoritatea 
vopselelor pe bază de apă 
cu o rezistență cuprinsă 
între 1 kΩ.cm și 1 MΩ.cm. 
Pistolul nu mai are inclusă 
cascada de înaltă tensiune 
și este echipat cu un furtun 
de vopsea izolat. A se fo-
losi împreună cu sistemul 
AquaCoat sau alte sisteme 
izolate.

GM 5000EAC LowR
(CONDUCTIVITATE RIDICATĂ)
Această versiune este 
potrivită pentru toate 
tipurile de vopsele cu o 
conductivitate ridicată 
cum ar fi cele metalizate 
sau cu o rezistență mai 
mare de 50 kΩ. Este 
echipat cu un furtun de 
vopsea special adaptat.

VOPSEA PE BAZĂ DE SOLVENT VOPSEA PE BAZĂ DE APĂ



Unități de comandă noi și inteligente

Unitatea potrivită 
pentru cerințele tale
WAGNER a dezvoltat o nouă gamă de unități de comandă 
inteligente bazate pe o tehnologie avansată și o  experiență 
vastă în domeniu. Unitățile au capacitatea de a ajusta și 
controla în timp real parametrii fluxului electrostatic pentru a 
putea furniza pistolului de vopsire resursele necesare obținerii 
de performanțe maxime în orice condiții de lucru.

SETAREA TENSIUNII ȘI A CURENTULUI
Pentru o performanță maximă a pistolului, setările de 
tensiune și curent sunt esențiale. Acestea trebuie ajustate în 
funcție de caracteristicile materialului, a mediului în care se 
aplică și ale piesei ce urmează a fi vopsită.

Unitățile de comandă – funcțiile de bază

VM 500 VM 5000 VM 5000W

Funcțiile unității de comandă

Buton pornit / oprit DA DA DA

Indicator înaltă tensiune DA DA DA

Monitorizarea împâmântării DA DA DA

Permisă folosirea în zone ATEX 2 DA DA —

Display cu condițiile de lucru DA DA DA

Setare tensiune și curent — DA DA

Display pentru tensiune și curent  
(valori setate și valori curente) — DA DA

Interval de servisare — DA DA

Memorarea rețetei — DA DA

Interfața — DA DA (limitat)

Reglaje pentru aer  
(atomizare/amprentă/presiune material) — — DA

Controlul sistemului de siguranță 
al dispozitivului AquaCoat — — DA

Funcțiile pistolului

Selectarea rețetelor — DA DA

Condițiile de lucru DA DA DA

Pornit / oprit înaltă tensiune DA DA DA

Permisă folosirea

GM 5000EA & LowR DA DA —

GM 5000EAW — — DA

GM 5000EAC & LowR DA DA —

GM 5000EACW — — DA

COMPATIBIL ZONA ATEX 2
Această funcție permite ca unitatea de comandă să fie adusă 
în apropierea pistolului de vopsire, în zona clasificată ATEX 2.

REȚETE
Trei rețete cu tensiuni și curenți diferite pot fi memorate. 
Acestea se pot activa de pe consola pistolului de vopsire. 
Această facilitate permite vopsitorului să se adapteze la 
condițiile de lucru din mers.

SERVISAREA PERIODICĂ
Pentru cele mai bune rezultate în timp, este recomandată 
servisarea periodică a pistolului de vopsire. Timpul de lucru 
al acestuia poate fi monitorizat și un interval de revizie poate 
fi setat.

MONITORIZAREA ÎMPĂMÂNTĂRII PISTOLULUI
Împământarea pistolului este monitorizată de către unita-
tea centrală pentru a asigura un nivel maxim de siguranță 
pentru utilizator. Dacă împământarea este întreruptă, înalta 
tensiune este oprită instant.

INTERFAȚA OPERATOR
Setări simple și clare permit ajustarea tuturor parametrilor în 
timp foarte scurt.



Accesorii

Adaptează pistolul 
la nevoile tale
O gamă variată de duze, fluturi, kit-uri furtunuri etc. pentru a 
adapta pistoalele WAGNER electrostatice la nevoile specifice 
fiecărei aplicații în parte.

Echipamente de testare
Aparat pentru măsurarea rezistenței, tester de înaltă 
tensiune.

Seturi de furtunuri
Seturile de furtunuri sunt disponibile pentru sistemele 
Airspray și AirCoat la lungimi de 7,5; 10; 15 și 20 m.

Dispozitive suport
Asigură depozitarea rapidă și ușoară atunci când pisto-
lul nu este folosit.

Cabluri și prelungitoare
Este disponibilă o gamă variată de cabluri de 10, 15, 
20 și 25 m precum și prelungitoare de 10 și 20 m.

Cutia de clătire
Cutia de clătire face spălarea zilnică mult mai simplă 
și mai rapidă. Protejează vopsitorul, operează curat și 
reduce timpul de spălare și consumul de solvent.



WAGNER AquaCoat®
SUSȚINEM TRANZIȚIA LA SISTEME DE VOPSIRE PE BAZĂ DE APĂ 
ÎMPREUNĂ CU APLICAȚIA ELECTROSTATICĂ.

Noul sistem AquaCoat® combină siguranța maximă cu performanța 
maximă în aplicare. WAGNER oferă un sistem cu o tehnologie 
complexă și o combinație avansată de tehnici sofisticate, toate 
gândite să ofere un maxim de protecție pentru utilizator.

Măsuri de siguranță și protecție când se folosesc vopsele pe bază de apă

Nivel ridicat de siguranță
Unitatea centrală de comandă setează și 
 monitorizează funcțiile sistemului AquaCoat®. 
În timpul aplicării accesul în interiorul dispozitivului 
este blocat. Cele mai importante dispozitive de 
siguranță sunt prezente în pereche, aceasta pentru a 
preveni orice cauză posibilă de pericol.

Funcționare pe termen lung
Capacitatea de umplere cu material de până la 60 l 
 reduce timpii intermediari și duce la creșterea pro-
ductivității. Controlul automat (opțional) al nivelului 
de material și amestecarea continuă a acestuia asigu-
ră suprafețe finisate de foarte înaltă calitate.

Ușor de folosit
Un suport de pistol și furtun montat în exteriorul 
sistemului AquaCoat® protejează setul pistol–fur-
tun împotriva mizeriei și a deteriorării accidentale. 
Deschiderile frontale largi asigură accesul ușor la 
compartimentul de vopsea și schimbarea rapidă a 
acesteia. Prevăzut cu role pentru manevrarea ușoară 
dar și cu decupări pentru manevrarea cu motostivu-
itorul.

Întreținere ușoară
Mecanismul central de racordare a furtunului la pisto-
lul de vopsire permite deconectarea acestuia în timp 
scurt. Curățarea este o operațiune mult simplificată.
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