Xtreme-Duty -omrörare
™

Klarar av att mixa material med hög viskositet
för rostskyddsmålning

Graco är din allt-i-ett-lösning
• Hjälper till att bibehålla material i suspension
• Kan enkelt monteras på 200-liters (55 gal) fat
• Bladen är storleksanpassade så att en matarpump får plats inuti fatet

BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

Xtreme-Duty -omrörare
™

Klarar av att mixa material med hög viskositet
för rostskyddsmålning
Första steget är ordentlig blandning
Om materialet inte mixas ordentligt så kommer det aldrig att nå förhållandena för optimal prestanda, oavsett kvaliteten på pump, spruta och
sprutpistol.
Xtreme-Duty™-omröraren är specialdesignad för rostskyddsfärger. Den mixar vanliga hårda färgskikt i 200-literstrummor (55 gal), detta ger bättre
mixnings- och kvalitetskontroll av alla hårda färgskikt. Specialdesignade blad för att hålla material med hög viskositet i suspension.

Så här fungerar det
Blad med högt vridmoment och justerbar höjd
snurrar för att lyfta material från trummans
botten vilket minskar sedimentering. En extra
sats med blad kan användas för ytterligare
mixningskapacitet.

5:1- och 10:1-matarpump
Enkel luftdriven styrning
• Enkel drift ”upp”, ”ned” och ”kör”

• Matar högviskösa färger
• Y-sil och inmatningsslang
till doserare

• S nurrar inte när lyften höjs eller sänks

Lyfthandtag

Beställningsinformation
25A598 Bar omrörare
25A599 Omrörare på fatlock med handtag
25A600 Omrörare på fatlock med lyft

• Säljs separat

Materialportar
till returrör och
gängade tillbehör

• Slitstarkt och
korrosionsbeständigt

25A601	Omrörare på fatlock med lyft och
matarpump (5:1 kolstål Monark)
25A602	Omrörare på fatlock med lyft och
matarpump (5:1 rostfritt stål Monark)

Lock
i rostfritt stål

• E nkelt att öka
cirkulationen eller
fylla på slangar

Lyfthandtag
• Säljs separat

25A603	Omrörare på fatlock med lyft och
matarpump (10:1 kolstål President)

Omrörare med
högt vridmoment
• Klarar av att mixa färger
med hög torrhalt

25A604	Omrörare på fatlock med lyft
och matarpump (10:1 rostfritt
stål President)

Ny utformning
av bladet

17J004	Bladsats. För extra mixningskapacitet.

•O
 ptimerad för färger
med hög torrhalt

• Större mixningsyta

217374	Växellådsolja (byts ut efter den första
inkörningsperioden på 100 timmar)

25A601 visas
på bilden

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.
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