
• Past gemakkelijk in krappe ruimtes
• Snel – produceert tot 10.000 cycli per minuut om nauwkeurig punten of strepen aan te brengen
• Lange levensduur voor meer productietijd – het magneetventiel gaat gemakkelijk tot 150 miljoen cycli mee 

zonder de prestaties te beïnvloeden
• Innovatief modulefilterontwerp voorkomt verstopping van de spuittip

B E W E Z E N  K W A L I T E I T .  T O O N A A N G E V E N D E  T E C H N O L O G I E .

Plug-Free hot-meltapplicator

Profiteer van de voordelen van doseren zonder verstoppingen 
in een compact design
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Probleemloze werking

Minder stilstandtijd als gevolg van  
verstopte spuittippen
Met de InvisiPac GM100 ervaart u een nieuw tijdperk voor een 

probleemloze werking. Dankzij het innovatieve mengblok- 

ontwerp met vrije doorstroming en het geïntegreerde module- 

filtersysteem – in combinatie met het InvisiPac-systeem – 

zijn verstopte spuittippen verleden tijd. U zult eindelijk over 

een hot-meltsysteem beschikken dat betrouwbaar, onopval-

lend en onzichtbaar is.

Hoge shotsnelheden
• Hoge snelheid – produceert tot 10.000 cycli per minuut

•  Responstijd wordt gehandhaafd tot minstens  
150 miljoen cycli (zie grafiek) om een goede hygiëne van 
de lijmstrepen te bevorderen

•  Betrouwbare en nauwkeurige opstartprestaties – de 
eerste lijmstreep wordt telkens weer correct aangebracht

Lange levensduur, meer productietijd

• Magneetventiel gaat tot vijf keer langer mee dan bij de 
grootste concurrent 

• Met de snelle opwarmingstijd (10 minuten) bent u vlugger 
aan het werk

•  Mengblokontwerp met vrije doorstroming werd ontwikkeld 
om dode zones waar verkoolde kleefresten zich ophopen, 
te voorkomen

•  Mengblok en modulefilters voorkomen verstopte spuit-
tippen zodat u kunt doorwerken

Compact design
• Past gemakkelijk in krappe ruimtes

• Geringe omvang voor toonaangevende concurrerende 
modellen
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Cycli (miljoen)

Magneetventielsnelheid versus levensduur

Andere configuraties leverbaar; 
alle UL499 in de lijst


