Elektrostatik Manuel Toz Boyama Cihaz›

Yüksek Teknoloji ile Maksimum Transfer
% 85 Toz Boya Kaplama Verimi...
• Pekçok kullan›m alan› ile XSTRONG boyama elamanlar›, yüksek kaliteli boyama
aplikasyonunu ve verimlil€i garanti eder.
• XSTRONG pek çok endüstri alan›nda kullan›m için, manuel ve otamatik boyama
ekipmanlar›n› üretmekte ve geliﬂtirmektedir. Önemli olan XSTRONG uzmanlar›yla
do€ru boyama sistemini seçmiﬂ olmak ve sonucu tasarrufla birleﬂtirmektir.
• Konusunda lider bir markan›n avantajlar›n› kullan›rken yaﬂayacaks›n›z. XSTRONG
müﬂteri ihtiyaçlar›n› en verimli ve güvenli olarak karﬂ›l›yacak ürünler sunur.
MG 300 Toz Boya Tabancas›

• Yormayan bir uygulama seçmek için, manuel tabancan›n mükemmel bir dengeye
sahip olmas›, hafif ve ergonomik olmas› gerekir.
MG 300 Tabanca geliﬂtirme safhas›nda, bu önemli kriterler üzerinde özellikle
durulmuﬂtur. MG 300’ün a€›rl›€› sadece 520 gr’d›r.
• S›zd›rmaz Tabanca gövdesi tasar›m› tabancan›n uzun ömürlü olmas›n› ve daha
üstün bir güvenirlik sa€lar. Bu özellik, ilave bir modül olmadan bütün metalik toz
boyalar›n püskürtülmesine olanak verir.
• 100 kv’lik entegre yüksek voltaj kaskad› sayesinde, yüksek bir transfer verimi ve
uygulamada optimum ve süreklilik gösteren sonuçlar elde edilir.
• Manuel Tabancan›n kabze k›sm› sökülerek otomatik tabancaya k›sa sürede ve
ekonomik dönüﬂüm sa€lar.

STRONG PEG 202

Çok amaçl› kullan›mlar için uygun nozullar

XSTRONG MG 300 tak›labilen ilave baﬂl›klar ve deflektörler sayesinde özel kullan›m
alanlar›nda üstünlükler sa€lar. XSTRONG MG 300 tabanca üzerinde standart olarak
deflektörlü baﬂl›k yer almaktad›r. (16,20,25 mm) otomatik uygulamalar ve derin
yüzeyler için flat sprey baﬂl›k tavsiye edilir.

FN 300

RN 300

Toz boya uygulaman›z için optimum püskürtme

25 mm

20 mm

MG 300

21’inci yüzy›l›n toz boya
uygulamas›nda güvenilirlik
ve esneklik

16 mm

Her uygulama, toz boyaya ve üzerinde çal›ﬂ›lan parçan›n geometrisine ba€l› olarak
do€ru nozulun kullan›lmas›n› gerektirir. Çok çeﬂitli düz nozullar›m›z sayesinde komplike
ve derinli€i olan parçalar üzernde çal›ﬂabilirsiniz. Düz parçalar üzerinde çal›ﬂmak ve
yüksek bir düzey performans› sa€lamak için, farkl› tiplerde deflektör nozullar› sunuyoruz.
‹€ne temizleme havas›, tabanca tükürmesini ve püskürtmeleri önler.

Çok çeﬂitli uzatma parçalar›

Operatör olarak, her uygulamada üzerinde
çal›ﬂt›€›m›z parçaya ideal uzakl›kta
olman›z gerekecektir. Bunu sa€lamak
için, size çok çeﬂitli uzatma parçalar›
sunuyoruz.

PEG 202 TEKN‹K VER‹LER‹
Elektrik verileri

Nominal giriﬂ voltaj› / ba€l› yük
Frekans
Nominal ç›k›ﬂ voltaj› (tabancaya)
Nominal ç›k›ﬂ ak›m› (tabancaya)
Koruma s›n›f›
S›cakl›k aral›€›

220 VAC / 40 VA
50 - 60 Hz
maks. 14 V eff.
maks. 1 A eff.
IP 54
0 °C ila + 40 °C
+32 °F ila + 104 °F

Pnömatik veriler

Bas›nçl› hava ba€lant›s› (kontrol modülünde)
Maks. giriﬂ bas›nc›
Min. giriﬂ bas›nc› (dinamik)
Bas›nçl› havan›n maks. su buhar› içeri€i
Bas›nçl› havan›n maks. ya€ buhar› içeri€i

Aç›l› ba€lant› 8 mm
10 bar / 145 psi
6 bar / 87 psi
1,3 g/ Nm3
0,1 mg/ Nm3

Depolu Paketlenmiﬂ Boyutlar ve A¤›rl›k

Uzunluk
Geniﬂlik
Yükseklik
A€›rl›k

500 mm
640 mm
900 mm
40 Kg

MG 300 TEKN‹K VER‹LER‹
Elektrik verileri

Nominal giriﬂ voltaj›
Frekans
Nominal ç›k›ﬂ voltaj›
Polarite

14 V eff.
yaklaﬂ›k 18 kHz.
100 kV
negatif
(pozitif - opsiyonel)
100 A

Maks. ç›k›ﬂ ak›m›
Boyutlar

Uzunluk (deflektör nozullu)
A€›rl›k

50 Lt

295 mm
520 gr

8 Lt

