
WIWA – Airless Profit 
 
 
WIWA AIRLESS PROFIT model 3022, 3033, 4233   
 
Przenośny hydrodynamiczny agregat malarski, idealny dla zakładów meblarskich, warsztatów stolarskich do 
malowania małych wyrobów, urządzeń mechanicznych, samochodów itp. 
             
   Natryskiwane materiały : agregat ze stali węglowej (wersja N) : oleje, smary, szpachlówki, grunty, lakiery 
pokosty, farby młotkowe i dwuskładnikowe 
 

 
 
Dane techniczne 3032 3032 4032 
Dostępne wersje wykonania  Stal, stal nierdzewna Stal, stal nierdzewna Stal, stal nierdzewna

Średnica tłoka silnika pneumatycznego (mm)  85 85 
Skok tłoka (mm) 42 42 75 
Przełożenie pompy 22:1 32:1 32:1 
Maksymalny swobodny wydatek materiału (litr / min) 3,0 3,0 4,0 
Wydatek na cykl (cm3) 14 14,8 27 
Maksymalne ciśnienie powietrza na wejściu (bar) 8 8 8 
Maksymalne ciśnienie pracy (bar) 224 256 256 
Maksymalny rozmiar dyszy (mm) 1×0,46 1×0,53 1×0,58 
Maksymalny rozmiar dyszy (cal) 0,018 0,021 0,023 
Wymiary (mm) średnica × wysokość (na hoboku) 360×700 360×700 360×750 
Ciężar netto (na hoboku) 11 kg 12 kg 13 kg 
Wyjście materiału przy filtrze wysokiego ciśnienia NPS ¼”(m) NPS ¼”(m) NPS ¼”(m) 
Wejście powietrza (przy zaworze) BSP ¼”(f) BSP ¼”(f) BSP ¼”(f) 
 
 
 
WIWA Air Combi  
 
  modele: PROFIT 3010, 3022, 3033, 4210, 4222, 4233, 5032  
                Effective 7030  
                Perfect 6530 
                Phoenix  10018 , 11032  
 
 
    Agregat malarski natryskowy do precyzyjnych prac lakierniczo – malarskich z przyjaznym dla środowiska 
systemem Air Combi. 
 
Zastosowanie: przemysł meblarski, zabawkarski, fabryki maszyn i samochodów, zakłady malarskie i 

dekoratorskie. 
Natryskiwane materiały: grunty, szpachle natryskowe, emalie, lakiery, materiały dwuskładnikowe, farby 

młotkowe, emulsje wodorozcieńczalne. 
 
System Air Combi łączy zalety technologii natrysku bezpowietrznego (Airless) z zaletami konwencjonalnych 
systemów natrysku. 
 
   W omawianym systemie, materiał natryskiwany podaje się do pistoletu wstępnie rozpylony i pod 
umiarkowanym ciśnieniem. Regulując ilością sprężonego powietrza dostarczanego do punktu wyjścia 



materiału z dyszy,  kontroluje się stopień rozpylenia materiału. W rezultacie uzyskuje się gładki strumień 
natrysku o minimalnym poziomie mgły i minimalnym odbiciu od malowanej powierzchni. System ten jest 
idealnym rozwiązaniem tam, gdzie konieczne jest wykonywanie powłok ozdobnych wysokiej jakości na 
dużych powierzchniach, zarówno płaskich, jak i o skomplikowanych kształtach, a także na niewielkich 
elementach. Dodatkową zaletą modeli 4233 i 11032 jest to, że oba te agregaty – bez żadnych przeróbek – 
mogą być używane zarówno w systemie Air Combi jak i Airless. W komplecie z pistoletem natryskowym 
WIWA Air Combi, posiadającym doskonałe właściwości natryskowe, przystosowanym również do pracy w 
obu systemach natrysku omawiane pompy są optymalnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw 
zajmujących się przetwórstwem i obróbką drewna. 
 
 
Zalety: 
 

 wysoka oszczędność materiału; 
 

 pierwsza klasa jakości powłok dzięki super 
drobnemu rozpyleniu materiału; 

 
 niskie koszty eksploatacji dzięki 

zmniejszonemu zużyciu powietrza; 
 
 

 niski poziom zanieczyszczenia środowiska 
dzięki zminimalizowaniu mgły; 

 
 miękki, nastawny strumień natrysku; 

 
 

 wydłużony okres pracy pompy między 
serwisami dzięki niskiemu ciśnienie materiału 
i powietrza. 

 
 
Opis techniczny: 
 

 cicho pracujący, niskoobsługowy silnik 
pneumatyczny; 

 
 silnik pneumatyczny jest oddzielony od pompy 

materiału zamkniętą komorą smarowniczą, 
smar zapobiega przedostawaniu się materiału 
na tłok napędowy i chroni uszczelnienia dzięki 
efektowi smarowania; 

 
 pompa ssąco – tłocząca dwukierunkowa z 

uszczelnieniami sprężynowymi; 
 

 ponadprzeciętnie długi okres 
międzyserwisowej pracy dzięki zastosowaniu 

chromowanego tłoka wykonanego z 
utwardzonej stali, gniazd zaworowych 
wykonanych z węglika wolframu, kul zaworów 
wykonanych z nierdzewnej stali; dla wersji R i 
RS kule są ponadto chromowane; 

 
 podwójny system filtrowania (sito przy smoku i 

filtr wysokociśnieniowy na wyjściu) dla 
zapewnienia bezbłędnej pracy; 

 
 

 wielostronne zastosowanie pistoletu zależnie 
od zastosowanej dyszy dla modeli 10018 i 
10032. 

 
 
 
 
 
 

Dane techniczne        / model 3022 4233 10018 11032 
Produkowane wersje N*, R, RS N*, R, RS N*, R, RS N*, R, RS 

Przełożenie pompy 22 : 1 33 : 1 18 : 1 32 : 1 

Maksymalny wolny wypływ [litry / min.] 3,0 4,2 10,0 11,0 

Wydatek na cykl [ccm] 20 27 72 72 

Maksymalne ciśnienie na wejściu [bar] 8 8 8 8 

Maksymalne ciśnienie robocze [bar] 176 258 144 256 

Maksymalna średnica dyszy [mm] 1 × 0,53 1 × 0,53 1 × 0,66 1 × 0,66 

Maksymalna średnica dyszy [cal] 1 × 0,021 1 × 0,021 1 × 0,026 1 × 0,026 

Wyjście materiału (przy filtrze) ¼” NPS (m) ¼” NPS (m) 2 × 3/8” NPS (m)  
(1 × zredukowane do ¼” MPS (m)

*) Materiały konstrukcyjne elementów kontaktujących się z materiałami tłoczonymi: 
N – stal węglowa 
R – stal nierdzewna 
RS – stal kwasoodporna 



   
    Wszystkie modele są dostarczane w komplecie z przewodami materiału i powietrza. Oddzielnie 
należy zamówić pistolet Air Combi i dysze. 
 
Wyjaśnienie symboli: 
 
Model 100 18 N / F                           wersja zamontowania urządzenie:  B – na hoboku,  

 D – na trójnogu, 
 F – na wózku, 
W – na ścianie, 

 
materiał wykonania części 
kontaktujących się z materiałem 
tłoczonym:        

N – stal węglowa, 
R – stal nierdzewna, 
RS – stal kwasoodporna, 

 
przełożenie pompy (np. 18 : 1) 

 
 
 maksymalny swobodny wypływ  [litry / min] (np.: 10,0 l/min) 
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