Xtreme-Duty -roerwerk
™

Geschikt om beschermende coatingmaterialen
met een hoge viscositeit te vermengen

Graco is uw alles-in-eenoplossing
• Helpt de passende materiaalconsistentie te behouden
• Kan eenvoudig worden gemonteerd op vaten van 200 liter
• Roerbladafmetingen zijn aangepast om plaats te laten voor een transferpomp in het vat

BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Xtreme-Duty -roerwerk
™

Geschikt om beschermende coatingmaterialen
met een hoge viscositeit te vermengen
Stap één is een goede vermenging
Wanneer het materiaal niet juist wordt vermengd, zal het nooit optimaal presteren, ook al gebruikt u de meest superieure pompen, spuittoestellen
en spuitpistolen.
Het Xtreme-Duty™-roerwerk is speciaal ontworpen voor beschermende coatingmaterialen. Courante coatings met een hoog percentage vaste
stoffen kunnen worden vermengd in vaten van 200 liter. Dat zorgt voor een betere vermenging en kwaliteitscontrole. De speciale roerbladen zijn
ontworpen om materialen met een hoge viscositeit te laten zweven.

Hoe werkt het?
De roerbladen met aanpasbare hoogte en hoog
koppel verplaatsen het materiaal van de bodem
van het vat naar boven, waardoor het materiaal
minder snel bezinkt. Er kunnen extra roerbladen
worden gebruikt voor meer mengvermogen.

5:1 en 10:1 toevoerpomp
Eenvoudige pneumatische besturing

• Voert coatings met
een hoge viscositeit aan

• E envoudig inschakelen, uitschakelen
en laten werken

• Y-zeef en toevoerslang
naar doseerapparaat

•D
 raait niet wanneer lift omhoog
of omlaag wordt gebracht

Handvaten

Bestelinformatie
25A598 Basisroerwerk
25A599 Roerwerk op vatdeksel met handvaten
25A600 Roerwerk op vatdeksel met lift
25A601	Roerwerk op vatdeksel met lift
en voedingspomp (5:1 Monark
van koolstofstaal)
25A602	Roerwerk op vatdeksel met lift
en voedingspomp (5:1 Monark
van roestvrij staal)

• Afzonderlijk verkocht

Terugvoerbuis en
accessoirepoorten
met schroefdraad
• E envoudig circulatie- of
bijvulslangen toevoegen

Roestvrijstalen
deksel
• Duurzaam en
corrosiebestendig

Handvaten
• Afzonderlijk verkocht

25A603	Roerwerk op vatdeksel met lift
en voedingspomp (10:1 President
van koolstofstaal)

Roerwerk
met hoog koppel
• Geschikt om coatings
met een hoog percentage
vaste stoffen
te vermengen

25A604	Roerwerk op vatdeksel met lift
en voedingspomp (10:1 President
van roestvrij staal)

Nieuwe roerbladvorm

17J004	Roerbladset. Voor gebruik als
reserveonderdeel of voor extra
mengvermogen.

•G
 eoptimaliseerd voor
coatings met een hoog
percentage vaste stoffen

•G
 roter oppervlak om
te vermengen

217374	Tandwielolie (vervangen na eerste
100 uur van inloopperiode)

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.
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