
 
 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

до фарбувальної машини низького тиску 
модель T-328 

 
 
 
 
 
 
Для зручності експлуатації цієї машини ми підготували для Вас цю Інструкцію. Будь ласка, уважно прочитайте її перед 
початком експлуатації та зберігайте її у гарному стані впродовж усього строку експлуатації машини.  
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1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напруга Див. ярлик з характеристиками 
Вихідна потужність 1400 Вт 
Турбіна 3-ступенева 
Швидкість потоку 
повітря 

8500 см/хв 

Макс. тиск 0.41 бар 
Розмір турбіни (ДxШxВ) 325 мм x 250 мм x 325 мм 
Вага нетто 8.5 кг 
 
2. КОНСТРУКЦІЯ 

 
 
2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте та зрозумійте усі інструкції. Нездатність 
дотримуватися усіх інструкцій, викладених нижче, може призвести до ураження 
електричним струмом, пожежі і/або серйозного поранення. Термін 
„електроінструмент”, що вживається в усіх попередженнях, позначає 
електричний інструмент, який живиться струмом від мережі.  
 

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ! 
 
2.1. Безпека робочого місця 
 
Тримайте своє робоче місце чистим і добре освітленим. Безлад і погане 
освітлення першопричини нещасних випадків.  
 



Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, 
де містяться легкозаймисті рідини, гази й пил. Електроінструмент може 
утворювати іскри, від яких можуть спалахнути пил і гази.  
 
Під час роботи з електроінструментом тримайте спостерігачів, дітей та 
відвідувачів на відстані. Розсіювання уваги може спричинити втрату контролю.  
 

2.2. Електробезпека 
Заземлений інструмент слід вставити у штепсельну розетку, що повинна 
бути правильно встановлена і заземлена згідно з усіма правилами і 
вказівками. Ніколи не видаляйте заземлений штир штепсельної вилки та 
не змінюйте жодним чином штепсельну розетку. Не використовуйте 
штепсельну розетку адаптера. Якщо у Вас виникли сумніви стосовно 
правильності заземлення штепсельної розетки, проконсультуйтеся у 
кваліфікованого електрика. Якщо інструмент буде несправним або 
поламається, заземлення забезпечує доріжку низького опору, що захищає 
користувача від струму. Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, 
такими як: труби, радіатори, плити й холодильники. Ризик ураження 
електричним струмом збільшується, якщо Ваше тіло заземлене.  
 
Не піддавайте Ваш електроінструмент дії дощу або вологи. Вода, що 
потрапила всередину електроінструмента, збільшує ризик ураження 
електричним струмом.   
 
Використовуйте кабель за призначенням. Не можна використовувати 
кабель для переміщення інструмента або тягнути за кабель, щоб витягнути 
штепсельну вилку з розетки. Тримайте кабель подалі від високих 
температур, мастила, гострих кутів або рухомих частин. Пошкоджений 
кабель слід одразу ж замінити. Пошкоджений кабель підвищує ризик ураження 
електричним струмом.  
 
При експлуатації електроінструмента на відкритому повітрі 
використовуйте подовжувальний кабель для роботи на відкритому повітрі 
з маркуванням "W-A" або "W". Ці кабелі призначені для використання на 
відкритому повітрі, що тим самим зменшує ризик ураження електричним 
струмом. 
 

2.3. Безпека оператора 
 
Під час роботи з електроінструментом будьте дуже уважними й 
зосередженими. Не використовуйте електроінструмент, коли Ви стомлені, 
або знаходитеся під дією наркотиків, алкоголю або медичних препаратів.  
Будь-яке відволікання  уваги під час експлуатації електроінструмента може 
спричинити серйозне травмування.   
 

Використовуйте захисне спорядження. Завжди одягайте захисні окуляри. 
Таке захисне спорядження, як: захисна маска, неслизькі черевики, захисний 
шолом або захист органів слуху, використовувані у відповідних умовах, 
зменшують ризик травмування.  
 



Уникайте випадкового запуску. Переконайтеся, що інструмент вимкнений, 
перш ніж Ви його під’єднаєте до розетки. При транспортуванні інструмента не 
ставте палець на перемикач та не вмикайте інструмент в штепсельну розетку, 
якщо він має такий перемикач, це може призвести до нещасного випадку. 
 
Зніміть регулювальні ключі або перемикачі перед вмиканням інструмента. 
Ключ, який прикріплюється з лівої сторони до рухомої частини інструмента, може 
спричинити травмування.   
 
Не ставте перед собою надважкі задачі. Завжди підтримуйте стійке 
положення і рівновагу. Стійке положення і рівновага дозволяють краще 
контролювати інструмент у неочікуваних ситуаціях.  
 
Одягайтеся відповідно. Не одягайте широкий одяг і прикраси. Тримайте 
волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин. Широкий одяг, 
прикраси та довге волосся можуть застрянути в рухомих частинах.  
 
3. Експлуатація інструмента та його обслуговування 
 
Використовуйте затискачі або інші засоби, щоб зафіксувати робочу деталь 
у стійкому положенні. Не можна тримати робочу деталь у руках або прямо 
перед собою, таке положення є нестійким і може призвести до втрати контролю.  
 
Використовуйте інструмент за призначенням. Інструмент працюватиме 
краще і безпечніше, якщо його використовуватимуть за призначенням і у 
відповідний спосіб.  
 
Не використовуйте інструмент, якщо перемикач не працює. Будь-який 
інструмент, який не можна контролювати за допомогою перемикача, є 
небезпечним і повинен бути відремонтованим.  
 
Перед регулюванням, заміною аксесуарів або зберіганням інструмента 
слід витягнути штепсельну розетку з джерела живлення. Такі запобіжні 
заходи безпеки зменшують ризик випадкового запуску інструмента.  
 
Зберігайте інструмент за межами досяжності дітей та не дозволяйте 
особам, що не мають відповідної кваліфікації та не знають цієї Інструкції, 
оперувати електроінструментом. Інструмент у руках некваліфікованого 
користувача становить загрозу. 
 
Будьте обережними при обслуговування інструмента. Тримайте ріжучі 
інструменти гострими й чистими. Інструмент з гострими ріжучими краями, 
який правильно обслуговується, легше контролювати.   
 
Перевірте правильність настройок, з’єднання рухомих частин, правильне 
функціонування частин та ін., тобто все, що впливає на роботу інструмента. 
При виявленні пошкодження інструмент повинен бути відремонтованим 
перед експлуатацією. Більшість нещасних випадків спричинені неправильним 
обслуговуванням інструмента.  
 



Використовуйте електроінструмент, аксесуари, диски та ін. згідно з цією 
Інструкцією та у відповідний спосіб, враховуючи робочі умови й тип 
виконуваної роботи.  Використання електроінструмента не за призначенням 
може викликати ризиковану ситуацію.  
 
Сервісне обслуговування 
Сервісне обслуговування Вашого інструмента повинно виконуватися 
лише кваліфікованим спеціалістом з використанням лише ідентичних 
запасних частин. Це є гарантією безпеки експлуатації електроінструмента.  
Якщо кабель живлення пошкоджений, для його заміни слід звернутися до 
уповноваженого сервісного центра. 
 
-ПОПЕРЕДЖЕННЯ- Для зменшення ризику поранення користувач повинен 
уважно прочитати цю інструкцію.  
 
4. ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ДОТРИМУЙТЕСЯ УСІХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ! 
Цей інструмент призначений лише для професійного використання.  
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ІСНУЄ НЕБЕЗПЕКА ПОЖЕЖІ АБО ВИБУХУ.  Слід вжити 
усіх запобіжних заходів, щоб під час розприскування фарби не виникло 
іскор та займання. Тримайте машину на відстані, принаймні, 8 метрів від 
операції розприскування фарби.  
 
ЗАВЖДИ ОДЯГАЙТЕ ЗАХИСНЕ СПОРЯДЖЕННЯ. Завжди користуйтеся 
респіратором, захисними окулярами, одягом і рукавичками.  
 
ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РОЗЧИННИКІВ З ВМІСТОМ 
ГАЛОГЕНІЗОВАНОГО ВУГЛЕВОДНЮ. 
Ніколи не використовуйте розчинники з вмістом галогенізованого вуглеводню. 
Контактування з алюмінієвими частинами може призвести до вибуху. 
Найпоширенішими розчинниками є такі: карбонтетрахлорид, хлорбензол, 
діхлоретан, діхлоретиловий ефір, етилбромід, етилхромід і тетрахлоретан.  
 
УНИКАЙТЕ СТАТИЧНОЇ ІСКРИСТОЇ ПОЖЕЖІ/ВИБУХІВ. 
Випари, які утворюються при розприскуванні фарби, можуть зайнятися від іскор. 
Для зменшення ризику пожежі завжди розміщуйте турбіну на відстані, принаймні, 
6 м від місця розприскування. Не під’єднуйте до й не витягайте з розетки жодні 
електричні кабелі в місці розприскування, оскільки існує ризик спалахування 
випарів у повітрі від іскор. Дотримуйтеся інструкцій безпеки і застережень 
виробників розчинників і покриттів.  
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тримайте турбіну на безпечній відстані від місць, що 
мають небезпечну концентрацію легкозаймистих газів. НІКОЛИ не 
працюйте з турбіною в кабіні для розприскування фарби.  
• НІКОЛИ не направляйте пістолет для розприскування фарби на людину або на 
будь-яку частину її тіла. 
• НІКОЛИ не кладіть руку й не ставте пальці на сопло.  
• НІКОЛИ не намагайтеся зупинити витікання фарби рукою, іншою будь-якою 
частиною тіла або ганчіркою. 



• НІКОЛИ не змінюйте жодним чином обладнання. 
• НІКОЛИ не паліть, коли Ви знаходитеся на місці розприскування фарби.  
• НІКОЛИ не розприскуйте фарбу на легкозаймисті матеріали.  
• НІКОЛИ працюйте з інструментом, якщо довкола Вас знаходяться діти.  
• НІКОЛИ не дозволяйте іншій людині користуватися фарбувальною машиною, 
якщо ця людина не прочитала цю Інструкцію та не була детально 
проінструктована про безпеку експлуатації.  
• ЗАВЖДИ одягайте маску або респіратор, рукавички та захисні окуляри під час 
розприскування фарби.  
• ЗАВЖДИ переконайтеся, що вогнегасник знаходиться поруч і належним чином 
обслуговується. 
 
ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ. 
• На робочому місці не повинно бути ніяких сторонніх предметів.  
• Переконайтеся, що Ваше робоче місце має хорошу вентиляцію, а гази й дим 
безпечно випаровуються. 
• НІКОЛИ не тримайте легкозаймисті матеріали на робочому місці.  
• НІКОЛИ не розприскуйте фарбу поблизу відкритого вогню або інших джерел 
займання.  
• Місце розприскування повинно знаходитися на відстані, принаймні, 6 м від 
фарбувальної машини. 
 
ОБЕРЕЖНО! ТОКСИЧНІ ГАЗИ Й РІДИНИ! 
• Токсичні гази й рідини є небезпечними й можуть призвести до серйозного 
травмування або смерті, якщо вони потрапляють в очі або на шкіру, або якщо їх 
вдихають або ковтають. Завжди читайте усі попередження і правила 
експлуатації речовин, які ви використовуєте. Зберігайте й позбавляйтеся 
небезпечних речовин згідно з вказівками виробника та місцевої влади 
• ЗАВЖДИ одягайте захисні окуляри, рукавички, одяг та респіратор, як це 
рекомендує виробник фарби. 
 
ШЛАНГ 
Не можна згинати та ламати шланг; не розташовуйте шланг на гарячій, нерівній 
або гострій поверхні.  
• НІКОЛИ не використовуйте пошкоджений шланг. Перед кожним використанням 
перевірте увесь шланг, чи він не має розрізів, не протікає, не зношений та не 
провисає. Якщо Ваш шланг має хоч один з вище згаданих дефектів, одразу ж 
замініть його. 
 
ЗАЗЕМЛЕННЯ 
• Заземліть фарбувальну машину та інші компоненти системи, щоб зменшити 
ризик статичного спалахування іскри, пожежі або вибуху, що можуть призвести 
до травмування або пошкодження майна. Детальні інструкції щодо того, як 
зробити заземлення, Ви можете знайти в місцевих правилах експлуатації та 
обслуговування електричних установок.   
• ЗАВЖДИ переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні OFF, перш 
ніж під’єднати машину до електромережі.   
ЗАВЖДИ потрібно заземлювати усі ці компоненти: 
1. Турбіну: вставте трьохконтактну штепсельну вилку кабелю живлення або 
подовжувального кабелю в правильно заземлений роз’єм розетки. НЕ 



ВИКОРИСТОВУЙТЕ АДАПТЕР. Використовуйте лише подовжувальний кабель з 
трьома проводами, який має заземлену штепсельну вилку, і штепсельну розетку, 
яка підходить до штепсельної вилки продукту. Переконайтеся, що Ваш 
подовжувальний кабель не пошкоджений. Якщо Ви користуєтеся 
подовжувальним кабелем, переконайтеся, що цей кабель здатний витримати 
потужність Вашої машини. Якщо Ви сумніваєтеся, використовуйте кабель з 
більшим перерізом. 
2. Шланг: використовуйте лише заземлені шланги. 
3. Пістолет для розприскування фарби: заземлення досягається за рахунок 
під’єднання до правильно заземленого шланга й турбіни.  
 
ПРИ ФАРБУВАННІ Й ОЧИЩУВАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТИМИ ФАРБАМИ ТА 
РОЗРІДЖУВАЧАМИ: 
1. При фарбуванні легкозаймистими рідинами машина повинна бути 
розташована на відстані мінімум 6 м від місця розприскування у добре 
вентильованому приміщенні. Вентиляція повинна бути достатньою, щоб не 
накопичувалися гази й випари. 
 2. Щоб уникнути електростатичного розряду, фарбувальна машина й об’єкт 
фарбування повинні бути заземленими. Див. ЗАЗЕМЛЕННЯ. Використовуйте 
лише ті шланги, які проводять струм. 
3. Не паліть на місці фарбування/очищення. 
 
• НІКОЛИ не використовуйте очищувальні розчинники з точкою спалаху, нижчою 
від 140º F, наприклад: ацетон, бензол, ефір, бензин, керосин. Проконсультуйтеся 
з Вашим постачальником.  
 
5. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТУРБІНИ 
Турбіна має контрольований конус з великою ємністю, а повітря низького тиску 
виробляється за рахунок пістолета, який економно розприскує фарбу. Висока 
ефективність подачі фарби абсолютно мінімізує викиди в повітря, які виникають 
внаслідок розприскування фарби. Середовища, які традиційно фарбували за 
рахунок фарбувальної машини з компресором високого тиску, тепер можна 
фарбувати за цією новою технологією. Фарба висихає набагато швидше, тому 
що повітря, яке виділяє турбіна, тепле. 
 
6. РОЗПАКУВАННЯ І СКЛАДАННЯ: 
1. Витягніть усі частини з картонної коробки. 
2. Перевірте, чи немає пошкоджень. 
3. Приєднайте шланг до турбіни. 
4. Приєднайте шланг до пістолета. 
 
7. ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
Підготуйте розчин фарби 
Процідіть фарбу та інші складові, перш ніж Ви почнете фарбувати.  
 
Пам’ятайте, що Вам потрібен менш сильний розріджувач для швидкого 
висихання фарби, ніж звичайно, адже фарба висихає в декілька разів швидше 
завдяки теплому повітрю турбіни.  



Для фарбування автомобілів розріджуйте й використовуйте каталізатор згідно з 
інструкціями виробника фарби, але не забувайте, що Вам потрібен на одне 
число менш сильний розріджувач для швидкого висихання фарби. 
Для промислового використання розріджуйте й використовуйте каталізатор 
згідно з інструкціями виробника фарби. Якщо немає інструкцій щодо 
розрідження, поступово розріджуйте фарбу, доки Ви не отримаєте необхідну 
консистенцію. Краплі зі змішувача фарби повинні крапати приблизно через 1 
секунду.  
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Універсальні двигуни, такі як використовуються в цій 
турбіні, за своєю природою утворюють іскри в комутаторі. Коли Ви 
розприскуєте фарбу у легкозаймистому середовищі, тримайте турбіну на 
відстані, принаймні, 6 м від місця розприскування.  
 
8. ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИНИ 
1. Переконайтеся, що Ви одягнули все захисне спорядження, а увесь захист на 
місці. Заповніть чашку фарбою.  
2. Дайте турбіні нагрітися, увімкнувши її на кілька хвилин перед початком 
розприскування фарби (так Вам легше буде відрегулювати пістолет).  
3. Відрегулюйте пістолет на спеціальній поверхні для тестування, а потім 
починайте фарбувати. 
 
РЕГУЛЮВАННЯ ПІСТОЛЕТА 
Пістолет потрібно відрегулювати перед кожною експлуатацією. 
1. Спочатку відрегулюйте кнопку регулювання потоку фарби. Повертайте її проти 
годинникової стрілки, щоб збільшити потік фарби, та за годинниковою стрілкою, 
щоб зменшити потік фарби. Добре починати фарбувати, відрегулювавши кнопку 
на 2-1/2 оберти від закритого положення. 

 
2. Протестуйте тип подачі фарби й пульверизацію на спеціальному зразку для 
тестування. Тримайте цей зразок на відстані приблизно 20 см. Відрегулюйте 
силу подачі фарби за допомогою регулятора. 

 



3. Відрегулюйте кнопку регулювання швидкості на турбіні, щоб контролювати 
об’єм потоку повітря. Зазвичай найкраще використовувати мінімальний об’єм 
потоку повітря, завдяки якому Ви можете досягти задовільної пульверизації.  
Головне, щоб розмір краплини був якнайменшим при бажаній зоні покриття. 
Забагато повітря лише підвищить витрату фарбу, а при розприскуванні фарби 
виділиться надмірна кількість газу. Якщо кнопка регулювання швидкості стоїть на 
максимумі, а пульверизація Вас все ще не задовольняє, її також можна 
відрегулювати шляхом розріджування фарби. Також, можна замінити набір для 
регулювання потоку фарби (голку, сопло й кришку пневмоциліндра).  

 
 
НАБІР ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКУ ФАРБИ: 
До набору для регулювання потоку фарби входить Голка, Сопло й Кришка 
пневмоциліндра. Ці деталі є спеціально підібраними й підходять одне до одного 
за розміром. Стандартний набір, який входить до комплектації пістолета, має 
розмір 1.3 мм, що підходить для більшості випадків використання машини.  
Набір з деталями іншого розміру дають іншу швидкість потоку фарби. Для більш 
в’язкого потоку фарби потрібен набір з деталями більшого розміру, а для більш 
розрідженого потоку фарби потрібен набір з деталями меншого розміру.  
Щоб замінити набір для регулювання потоку фарби потрібно: 
1. Послабити й зняти кришку пневмоциліндра. 
2. Відкрутити й зняти сопло. Коли Ви затягуєте або послаблюєте сопло, натисніть 
й утримуйте пусковий курок, щоб не пошкодити посадку голки й сопла.  
3. Відкрутіть кнопку регулювання потоку фарби й зніміть її разом з пружиною.  
4. Витягніть голку через задню частину пістолета.  
5. Для заміни виконуйте процедуру знімання/видалення частин у зворотному 
порядку.  



 
 
ТЕХНІКА РОЗПРИСКУВАННЯ ФАРБИ: 
Тримайте пістолет на відстані приблизно 150-200 мм від поверхні. Не хитайте 
руку. Тримайте пістолет перпендикулярно до поверхні й виконуйте паралельні 
рухи. Переконайтеся, що пістолет рухається, перш ніж Ви натиснете пусковий 
курок, і відпустіть курок, коли пусковий курок все ще рухається. Покривайте 
попередній шар фарби на 50% з кожним новим шаром фарби. 



 
 
ОЧИЩЕННЯ: 
Завжди потрібно чистити пістолет по закінченні виконання роботи або при заміні 
кольору фарби. 
1. За допомогою ганчірки, просякнутої відповідним розчинником, витріть чашку й 
зовнішню поверхню пістолета.  
2. Зніміть кришку пневмоциліндра, заслінку й сопло та очистіть їх за допомогою 
щітки. Будьте обережними, щоб не пошкодити отвори в кришці пневмоциліндра.  
3. Зніміть голку й прочистіть її. Витріть фарбу, яка міститься в отворах пістолета. 
Коли Ви чистите пістолет, направте його вниз. Ніколи не замочуйте пістолет у 
розчині.  
 
ВИКОРИСТАННЯ НАГНІТАЛЬНОГО БАКУ З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ 
(ОПЦІЯ): 
Стандартною версією цієї машини є фарбувальна машина низького тиску з 
турбіною і пістолетом (подача фарби з чашки). Також, можна використовувати 
цю машину в іншій версії, а саме з нагнітальним баком з дистанційним 
керуванням (подача фарби з нагнітального бака).  Для цього необхідно просто 
виконати модифікацію пістолета. Щоб модифікувати пістолет, потрібно: 
1. За допомогою відповідного ключа послабте гайку, щоб зняти чашку.  
2. Під’єднайте шланг до нагнітального бака. 



3. За допомогою відповідного ключа відкрутіть ніпель вентиляційної трубки на 
пістолеті.  
4. Використайте болт з відповідною різьбою і вставте його в отвір ніпеля.  
 
СКИДАННЯ ТИСКУ: 
При використання нагнітального бака потрібно завжди скидати тиск в баці, перш 
ніж його відкрити. Для цього потрібно:   
1. Перекрийте подачу повітря в бак. 
2. Відкрийте клапан для скидання тиску, розташований на баці.  
Технічне обслуговування: 
1. Тримайте пістолет в чистоті. 
2. Тримайте вхідні фільтри турбіни в чистоті. 
За ремонтом звертайтеся лише до кваліфікованого спеціаліста. 
 
9. СХЕМА З‘ЄДНАНЬ 

 
 
10. ФАРБУВАЛЬНА МАШИНА У РОЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ 



 

 

 
11. СПИСОК ЗАПЧАСТИН ФАРБУВАЛЬНОЇ МАШИНИ 
№ НАЗВА ЗАПЧАСТИНИ КІЛЬ.-

ТЬ 
№ НАЗВА ЗАПЧАСТИНИ КІЛЬ.

-ТЬ 
1. ШЕСТИГРАННЯ ГАЙКА З 

ЛІВОЮ РІЗЬБОЮ   M6 
1 35. ЛІВА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ 1 

2. ЛОПАТЬ ВЕНТИЛЯТОРА   
70 x 6 

1 36. НИЖНЯ ПЛИТА 1 



3. КОРПУС ДВИГУНА 1 37. КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ 1 
4. ЩІТКОУТРИМУВАЧ 2 38. ГВИНТ M4 x 16 2 
5. ВУГІЛЬНА ЩІТКА   7 x 12 2 39. СКОБА ДЛЯ КРІПЛЕННЯ 

КАБЕЛЮ 
1 

6. ГВИНТ   M4 x 12 4 40. ЦЕНТРАЛЬНА ШАЙБА M4 1 
7. СТАТОР 1 41. ГАЙКА M4 2 
8. ГВИНТ СТАТОРА M5 x 60 2 42. ЗАХИСТ КАБЕЛЮ 1 
9. ПІДШИПНИК   6200 2RU 2 43. ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ВІД 

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ 
1 

10. ЯКІР 1 44. ПЕРЕМИКАЧ 1 
11. ПЕРЕДНЯ КРИШКА 

ДВИГУНА 
1 45. КОНТАКТНА ДЕТАЛЬ 

ПЕРЕМИКАЧА 
1 

12. ВЕЛИКЕ ПРОМІЖНЕ 
КІЛЬЦЕ 

1 46. ПЛАСКА ШАЙБА Ø7 x Ø12 x 
0.5 

1 

13. КРИЛЬЧАТКА ТУРБІНИ 3 47. ГАЙКА   9.9 x Ø6.3 x 2 1 
14. КОРПУС ДЛЯ ВИТЯЖНОЇ 

ТРУБИ 
2 48. ШКАЛА КОНТРОЛЮ 

ШВИДКОСТІ 
1 

15. ПРОМІЖНЕ КІЛЬЦЕ 2 49. ЛІВА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ 1 
16. ПЛАСКА АЛЮМІНІЄВА 

ШАЙБА   8 x 25 x 2 
1 50. ЛІВИЙ КАРТЕР 1 

17. ШЕСТИГРАННА ГАЙКА   
M8 

1 51. ОСНОВНИЙ ФІЛЬТР 1 

18. КОРПУС ДЛЯ 
ВСМОКТУВАЛЬНОЇ 
ТРУБИ 

1 52. РАМА ФІЛЬТРА 1 

19. ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ 
КОРПУС ДВИГУНА 

1 53. ПІНОПЛАСТОВИЙ ФІЛЬТР 1 

20. ГВИНТ M4 x 10 12 54. КЛАПАН ФІЛЬТРА 1 
21. КЛАПАН ДВИГУНА 1 55. ЗОВНІШНЄ ПРУЖИННЕ 

КІЛЬЦЕ S-48 
1 

22. ПРАВА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ 1 56. КІЛЬЦЕ ШВИДКОГО 
РОЗМИКАННЯ 

1 

23. ПРАВИЙ КАРТЕР 1 57. ПРУЖИНА Ø2.2 x Ø49 x 4T x 
40L 

1 

24. ГВИНТ M6 x 200 2 58. ПОСАДКА ПРУЖИНИ Ø35 x 
Ø41 x 2.2 

1 

25. ГВИНТ M6 x 25 4 59. КОНТРОЛЬНИЙ ШАРНІР Ø5 4 
26. ПЛАСКА ШАЙБА   Ø6 x 

Ø13 x 1 
4 60. ШЛАНГ 6M 6 

27. ОПОРА 4 60
-1.

ВЕЛИКИЙ КІНЕЦЬ ШЛАНГА 1 

28. ГВИНТ  M4 x 20 2 60
-2.

МАЛЕНЬКИЙ КІНЕЦЬ 
ШЛАНГА 

1 

29. ГВИНТ M5 x 8 4 61. ПРУЖИНА  Ø1.7 x Ø26 x 5T x 
25L 

1 

30. ЗМІННИЙ КРОНШТЕЙН 2 62. КІЛЬЦЕ ШВИДКОГО 
РОЗМИКАННЯ 

1 

31. ГВИНТ M4 x 16 10 63. ЗОВНІШНЄ ПРУЖИННЕ 
КІЛЬЦЕ S-26 

1 



32. ПЕРЕНОСНА РУЧКА 1 64. СПУСКНА ТРУБКА   5 x 8 x 
150ММ 

1 

33. ГВИНТ M6 x 20 2 65. ГВИНТ M4 x 55 4 
34. КОРПУС МАШИНИ 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. ПІСТОЛЕТ У РОЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ 

 
 
 
13. СПИСОК ЗАПЧАСТИН ПІСТОЛЕТА 
№ НАЗВА ЗАПЧАСТИНИ КІЛЬ.

-ТЬ 
G1-1 СТОПОРНЕ КІЛЬЦЕ КРИШКИ 

ПНЕВМОЦИЛІНДРА 
1 

G1-2 КРИШКА ПНЕВМОЦИЛІНДРА 1 
G2 СОПЛО 1 
G3 ЗАСЛІНКА 1 
G4 КОРПУС ПІСТОЛЕТА 1 
G5 КОВПАЧКОВА ГАЙКА 1 
G6 РЕГУЛЯТОР ТИПУ ПОДАЧІ 

ФАРБИ 
1 

G7 O-ПОДІБНЕ КІЛЬЦЕ 1 
G8 ПОСАДКА 1 
G9 ОПОРА РЕГУЛЯТОРА 1 
G10 КНОПКА РЕГУЛЯТОРА 1 
G11 ВТУЛКА 1 
G12 ШПИНДЕЛЬ ГОЛКИ 1 
G13 ПРУЖИНА 1 
G14 САЛЬНИК 1 



G15 O-ПОДІБНЕ КІЛЬЦЕ 1 
G16 O-ПОДІБНЕ КІЛЬЦЕ 1 
G17 КОРПУС ШПИНДЕЛЯ 1 
G18 ГОЛКА В ЗБОРІ 1 
G19 ПРУЖИНА ГОЛКИ 1 
G20 КНОПКА РЕГУЛЮВАННЯ 

ПОТОКУ ФАРБИ 
1 

G21 ЗАТИСКАЧ 1 
G22 ПОВІТРЯНА ТРУБКА 1 
G23 ВПУСКНИЙ НІПЕЛЬ 1 
G24 КЛАПАННИЙ НІПЕЛЬ 1 
G25 УЩІЛЬНЕННЯ 1 
G26 ГАЙКА УЩІЛЬНЕННЯ 1 
G27 ВПУСКНИЙ ОТВІР 1 
G28 ШТИФТ ПУСКОВОГО КУРКА 1 
G29 E-ПОДІБНА СКОБА 1 
G30 ПУСКОВИЙ КУРОК 1 
G31 КЛЯМКА ЧАШКИ В ЗБОРІ 1 
G32 ЧАШКА ДЛЯ ФАРБИ 1 
G33 ВЕНТИЛЯЦІЙНА ТРУБКА В 

ЗБОРІ 
1 

G34 ЩІТКА 1 
G35 МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

КЛЮЧ 
1 

 


