Elektrostatiske
”vandbaserede” sprøjtepistoler
Pro Xp™ og Pro Xs™ manuelle elektrostatiske sprøjtepistoler
til vandbaserede materialer

Reducer driftsomkostningerne med vandbaserede produkter
•
•
•
•
•
•

Fremragende forstøvning giver en høj overfladekvalitet
Indbygget strømforsyning muliggør hurtig installation og nem service
Kompakt letvægtsdesign giver bedre komfort for operatøren
Smart Display sikrer operatøren bedre feedback
Udviklet til at slå konkurrenterne på levetid
Nem installation – anvender kun luft til generering af elektrostatisk strøm

GENNEMPRØVET KVALITET. FØRENDE TEKNOLOGI.

Reducerer omkostninger og materialeforbrug
Pro Xp ”vandbaserede” sprøjtepistoler
Den ”vandbaserede” sprøjtepistol Pro Xp er perfekt til påføring af vandbaserede materialer med isoleringssystemer og findes som luftsprøjtepistol,
som AirMix og i en unik model til påføring af materialer til støbeforme.

Indbygget strømforsyning
Forebygger træthed hos operatøren, da der ikke er nogen tyngende kabler

Generatorhastighedsmåler

Let aftræk

Måleren skifter farve for at
angive elektrostatisk effekt

Reducerer muskelspændinger og træthed
hos operatøren

Justeringsgreb
Store, praktiske og brugervenlige
greb gør pistoljusteringen
nemmere

Forstøvningsluftregulering
Regulerer luften fra maksimum
til minimum ydelse, alt efter
påføringsbehov

Ergonomisk håndtag
Buet og glat håndtag, der passer
perfekt i hånden og giver behagelig
påføring

Pro Xp Air Spray
Til lavtrykspåføring med et
isoleringssystem, inkl. WB100

Pro Xp AirMix
Intelligent styring

Til højtrykspåføring med et isoleringssystem, inkl. WB3000. Giver Fine Finish
med AEF- eller AEM-dyse.

Findes til alle vandbaserede modeller
• Viser kV, strøm og hertz
• Nem, lav kV-indstilling
• Digital diagnosticeringstilstand til fejlfinding
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Pro Xp MR
Lavtrykspåføring med sprøjtedyse til
Fine Finish. Leverer fine, forstøvede partikler,
der er nødvendige ved materialer til støbeforme.
Kan tilsluttes et isoleringssystem, inkl. WB100
og sprøjtepistoler med en AEM- eller AEF-sprøjtedyse.

Nem installation og betjening
Pro Xs vandbaserede sprøjtepistoler til cirkulationssystem
Lavere driftsomkostninger og materialeforbrug med den ”vandbaserede” sprøjtepistol Pro Xs. Væsker forbliver jordforbundne i sprøjtepistolen,
så et isoleringssystem er unødvendigt under brug.
• Ekstern opladningssonde muliggør påføring af vandbaserede materialer
uden isoleringssystem
• Luftdreven 60 kV-sprøjtepistol betyder nem installation uden strømkabel
• Findes med et Smart Display™, der viser aktuel spænding, strøm og hertz
• Fremragende overfladekvalitet med et lufthoved, der er konstrueret til
påføring af vandbaserede materialer
• Ergonomisk sprøjtepistol med slidstærke komponenter. Passer perfekt
i hånden, så den er behagelig at anvende

Ekstern opladningssonde

Smart Display

Konstrueret til hurtig
afmontering og nem
rengøring

Aflæsning på sprøjtepistolen giver
hurtig indikation af spænding og strøm

Isoleringssystemerne WB100™ og WB3000™
Den pålidelige metode til isolering af vandbaserede materialer, når påføring foregår med elektrostatisk udstyr!
Perfekt til sprøjtekabinesystemer.
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WB3000 med MerkurTM ES
30:1 anlæg med AirMix
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WB100 med Triton™ 1:1 - 308-serie anlæg

Til lavtrykspåføring med
luftsprøjtepistolen Pro Xp WB

Til højtrykspåføring med Pro Xp WB-sprøjtepistol
med AirMix
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Enkelt malingslågtilslutning i spand
Giver mulighed for nemt farveskift og
systemskylning

Transportabelt kabinet
Øger mobiliteten ved forskellige anvendelser
Standarddisplay til spændingsvisning
Giver nem overvågning af spænding for generel
ydeevne
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Pro Xp elektrostatisk sprøjtepistol
Findes som standardsprøjtepistol og som Smart
Gun. Giver store materialebesparelser, enestående
ergonomi og fremragende overfladekvalitet.
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Bestillingsoplysninger
Pro Xp Air Spray
Varenummer Model

Beskrivelse

24P630

WB100

Isoleret kabinet 246511 med standard elektrostatisk luftsprøjtepistol L60T18,
jordforbundet luftslange 235070 og uafskærmet vandbaseret farveslange 24M733.

24P631

WB100

Isoleret kabinet 246511 med smart elektrostatisk luftsprøjtepistol L60M18,
jordforbundet luftslange 235070 og uafskærmet vandbaseret farveslange 24M733.

24P734

WB100

Isoleret kabinet 246511 med MRG smart elektrostatisk luftsprøjtepistol L60M19,
jordforbundet luftslange 235070 og uafskærmet vandbaseret farveslange 24M733.

246511

WB100

Isoleret kabinet til uafskærmede slanger. Slanger og sprøjtepistol er ikke inkluderet.

L60T18

Pro XP 60 WB

Standard elektrostatisk luftsprøjtepistol, til vandbaserede materialer.

L60M18

Pro XP 60 WB

Smart elektrostatisk luftsprøjtepistol, til vandbaserede materialer.

L60M19

Pro XP 60 WB MRG Smart elektrostatisk luftsprøjtepistol, til materialer til støbeforme.

Pro Xp AirMix
Varenummer Model

Beskrivelse

24N551

WB3000

Isoleret kabinet 24N550 med standard elektrostatisk AirMix sprøjtepistol H60T18,
jordforbundet luftslange 235070 og uafskærmet vandbaseret farveslange 24M508.

24P632

WB3000

Isoleret kabinet 24N550 med standard elektrostatisk AirMix sprøjtepistol H60M18,
jordforbundet luftslange 235070 og uafskærmet vandbaseret farveslange 24M508.

24N550

WB3000

Isoleret kabinet til uafskærmede slanger. Slanger og sprøjtepistol er ikke inkluderet.

Pro Xs
Varenummer Del

Beskrivelse

247936

PRO Xs vandbaseret

Sprøjtepistolen inkluderer 1,5 mm dyse og 24A276 luftdyse.
Bestil farveslange og jordforbundet luftslange separat.

247937

PRO Xs vandbaseret Inkluderer Smart Display, der viser justerbar spænding på pistolen, 1,5 mm dyse og 24A276 luftdyse.
smart sprøjtepistol Bestil farveslange og jordforbundet luftslange separat.

Komplet liste over enkeltdele og tilbehør findes i manual 312900 til Pro Xs vandbaseret.
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