MS PRÁŠKOVÉ SYSTÉMY

MS topcoater Speedy
RUČNÍ APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Vysoce výkonné a kvalitní ruční aplikační
zařízení MS topcoater Speedy
NOVINKY
- Rychlá a bezpečná výměna barvy
- Revoluční dotyková obrazovka
- Patentovaný systém zpětné vazby
- Speciální nasávací tyč
- Ultralehká stříkací pistole

AKČNÍ CENA
122 200 Kč bez DPH
platí do 10.12.2018

Pro více informací nás kontaktujte:
aplikace@okcolor.cz

www.carlisleft.com

Klíčové vlastnosti:

MS topcoater Speedy 1
Rozměry Š x V x H

60 x 117 x 70 cm

Hmotnost

50 kg

• Automatický čistící systém pro výměnu barvy za 30s
• Speciální nasávací tyč pro podávání prášku
s nízkým množstvím vzduchu
• Podávání prášku přímo z krabice
• Robustní vozík s vibrační deskou
• Ultralehká M4 prášková pistole (410g) snižující
únavu obsluhy
• Patentovaný systém zpětné vazby zajišťující
vysoce kvalitní lakování bez potřeby
dalšího příslušentsví
• Vyvážená a ergonomická konstrukce pistole

MS topcoat M4 Ruční prášková pistole
Hmotnost

410g

Délka

350 mm

Výstupní napětí

100 kV

Polarita

Negativní

Stupeň ochrany

IP 64

Průtok prášku

450g / min (max.)

• Nejnovější digitální vysokonapěťová
technologie 0–100 kV / 1–100 µA
• Široký výběr multifunkčního systému trysek
pro jemné a rovnoměrné lakování
i pro metalické barvy
• Dotykový display s intuitivním ovládáním
• Podávání prášku s automatickým dávkováním
• Snadné ukládání až pro 999 programů
• Přednastavené standardní programy pro
první vrstvu, přelakování, metalické barvy
a složitější výrobky

MS topcase S4 Řídící jednotka
Hmotnost

4.1 kg

Provozní napětí

(AC) 100-240 VAC/50 - 60 Hz

Vstupní tlak

6 - 8 bar

Rozměry Š x V x H

200 x 120 x 280 mm

Stupeň ochrany

IP 64

Nabíjecí technologie

Korona

• Funkce diagnostiky pro kaskádu
a řídící jednotku
• ATEX kompatibilní

MS topcoat Series 4 Příslušenství

MS topcoater Speedy 2

2018

MS topcoat M4 Cup

MS topcase S4 pro
Korona/Tribo

OK-Color spol. s r.o.
Práškové barvy s nápadem
www.okcolor.cz
aplikace@okcolor.cz

