
M›cron tüm taleplerin çeflitlili€ine uyabilen genifl bir toz

boyama cihazlar› yelpazesi sunmaktad›r.

Üstün performans, sa€lam ve kullan›l›fll› donan›m,

elektrostatik alanda en iyi yükleme verimini sa€layarak

zaman ve malzemenin en yüksek tayarrufla aplikasyonun

yap›lmas›n› sa€lar.

M›cron pek çok endüstri alan›nda kullan›m için, manuel

ve otomatik boyama ekipmanlar›n› üretmektedir.

Önemli olan do€ru boyama sistemini seçmifl olmak

ve sonucu tasarrufla bütünlefltirmektir.

Konusunda lider bir markan›n avantajlar›n› kullan›rken

yaflayacaks›n›z.

Yüksek Teknoloji ile Maksimum Transfer
% 85 Toz Boya Kaplama Verimi...

powder Systems



Manuel Sistem

Manuel Toz Boya Tabancas› : MG 200
Yormayan bir uygulama seçmek için manuel tabancan›n mükemmel bir

dengeye sahip olmas› gerekir. MG 200’ün a€›rl›€› sadece 520 gr. d›r. 100

kv.’lik entegre yüksek voltaj kaskad› sayesinde, yüksek bir transfer verimi

ve uygulamada optimum ve süreklilik gösteren sonuçlar elde edilir.

Nominal girifl voltaj› : 14 Veff

Frekans : yaklafl›k 18 kHz.

Nominal ç›k›fl voltaj› : 100 kV

Maks. ç›k›fl ak›m› : 100 A

Polarite : negatif (pozitif-ops)

Boya debisi : 50 - 600 gr / dakika

Manuel Toz Boya Sistemi : B 200 H
Belirlenmifl boya operasyonlar› için tavsiye edilir. B 200 cihaz boya

transferi, yard›mc› hava ve pulverizasyon hava ayarlar›n›n rahatça

yap›lmas›n› sa€layacak flekilde dizayn edilmifltir.

Manuel Toz Boya Sistemi : A 100 H
Belirlenmifl boya operasyonlar› için tavsiye edilir. A 100 cihaz voltaj ve

otomatik ak›m ayar› yard›m›yla faraday kafesinin yenilmesini vemaksimum

yükleme verimlili€i ile zor parçalar›n kolayca boyanmas›n› sa€lamaktad›r

Manuel Toz Boya Sistemi : A 100 D
Çok renkli operasyonlar için tavsiye edilir. Renk de€iflikli€inde sürat

ve kolayl›k sa€lar

Seyyar Elek
Boya kabini içerisinde veya kabin alt› depoda biriken kullan›lm›fl boyan›n

elenerek, tekrar yeni boya ile oransal kar›flt›r›l›p kullan›lmas›n› sa€lar.

Nominal girifl voltaj› / ba€l› yük : 220 VAC / 40 VA

Nominal ç›k›fl voltaj› / tabancaya : max. 14 V eff

Nominal ç›k›fl ak›m› / tabancaya : max. 1A eff

Koruma s›n›f› : IP54

Maks. girifl bas›nc› : 10 bar / 145 psi

Min. girifl bas›nc› (dinamik) : 6 bar / 87 psi

Nominal girifl voltaj› / ba€l› yük : 220 VAC / 40 VA

Nominal ç›k›fl voltaj› / tabancaya : max. 14 V eff

Nominal ç›k›fl ak›m› / tabancaya : max. 1A eff

Koruma s›n›f› : IP54

Maks. girifl bas›nc› : 10 bar / 145 psi

Min. girifl bas›nc› (dinamik) : 6 bar / 87 psi

Nominal girifl voltaj› / ba€l› yük : 220 VAC / 40 VA

Nominal ç›k›fl voltaj› / tabancaya : max. 14 V eff

Nominal ç›k›fl ak›m› / tabancaya : max. 1A eff

Koruma s›n›f› : IP54

Maks. girifl bas›nc› : 10 bar / 145 psi

Min. girifl bas›nc› (dinamik) : 6 bar / 87 psi

Nominal girifl voltaj› : 220 V AC - 50 Hz

Nominal ç›k›fl voltaj› : 24 V DC

Koruma S›n›f› : IP54

Kapasite (200 my) : 20 kg / h



Otomatik Sistem

Otomatik Boya Tabancas› : AG 200
Seri üretimler için tasarlanm›fl AG 200 boya tabancalar›, sabit veya

robot üzerine monte edilerek kullan›labilmektedir. Boya debileri, hava

h›zlar› ve yükleme voltajlar› kontrolü, ana kontrol kutusu üzerinden

yap›lmaktad›r.

Nominal girifl voltaj› : 14 Veff

Frekans : yaklafl›k 18 kHz.

Nominal ç›k›fl voltaj› : 100 kV

Maks. ç›k›fl ak›m› : 100 A

Polarite : negatif (pozitif-ops)

Boya debisi : 50 - 600 gr / dakika

Otomatik Boyama Robotu PRC 100
Otomatik toz ve yafl boyama ekipmanlar›n›n yukar› - afla€› istenenmesafeler

aras›ndave istenenh›zdahareketini sa€layacak robot tipidir. Robotun titreflimsiz,

uzunömürlü ve istenenmesafeler aras›ndahassaskontrollü çal›flmas›m›cron’un

kaliteli üretiminin göstergesidir. Robotun min. - max. strok noktalar› ve h›z›,

frekans kontrolüyle dijital olarak kontrol panelinden yap›lmaktad›r.

Toz Boya Deposu PC 120
M›cron otomatik sistem toz boya deposu 120 lt. kapasiteli olup

tekerlekleri üzerinde tafl›nabilir özelliktedir. Deponun taban›nda di€er

depolarda oldu€u gibi özel kabartma taban› bulunmaktad›r. Kabartma

taban› yard›m›yla, depo içindeki toz boyan›n homojen olarak tabancalara

tafl›nmas› sa€lan›r.

Geri Kazanma Sistemi GKS 100
M›cron geri kazanma sistemi kabin alt› depoda biriken kullan›lm›fl

boyay›, yüksek kapasiteli emifl enjektörleri ile istenilen zaman aral›€›nda

transfer ederek, elekten geçirip otomatik sistem toz boya deposuna

aktar›r. Depo içerisine konulan yeni boya ile oransal olarak kar›flt›r›l›p

kullan›lmas›n› sa€lar.

Nominal girifl voltaj› : 220 V AC - 50 Hz

Strok : 400 ile 1500 mm (standart)

Robot h›z› : 5 ile 35 m / dak.

Masimum Yük : 30 kg.

Koruma s›n›f› : IP54

Otomatik Kumanda Dolab› ACP 200
Otomatik boyama tabancalar›n›n elektronik ve pnömatik kontrol kutular›n›n

grupland›€› kumanda dolab›d›r. Dolapta ana elektrik ve pnömatik girifl

kontrollerinin yan›nda, 6 tabancal› otomatik sistem için 6 adet elektronik ve

pnömatik kontrol kutusu yeri bulunmaktad›r. Boyama aplikasyonu s›ras›nda

tüm kontroller bu dolap üzerinden yap›lmaktad›r.

Nominal girifl voltaj› : 220 V AC - 50 Hz

Koruma S›n›f› : IP54

Max. Girifl Bas›nc› : 10 bar / 145 psi

Min. Girifl Bas›nc› (dinamik) : 6 bar / 87 psi

Bas›nçl› hava ba€lant›s› : Aç›l› ba€lant› 8 mm.

Kapasite : 120 lt.

Enjektör girifl say›s› : 7

Hava tüketimi : 120 lt. / dak.

Nominal girifl voltaj› : 220 V AC - 50 Hz

Nominal ç›k›fl voltaj› : 24 V DC

Koruma S›n›f› : IP54

Kapasite (200my) : 20 kg / h



Emaye Sistem

MGE 200 Manuel Emaye Tabancas› AGE 200 Otomatik Emaye Tabancas›

Çok Amaçl› Kullan›mlar ‹çin Uygun Malzemeler

EI-1 Emaye Enjektör HEI-1 Yüksek Kapasiteli Emaye Enjektör

Çok çeflitli uzatma parçalar› FN 300

PI-2 Enjektör HPI-1 Yüksek Kapasiteli Enjektör

8 lt

RN 300

50 ltToz boya deposu

Nozul


