Industrial Solutions

Manual Toz Boya Sistemleri
wagner yeni x modeli

■■
■■
■■

Verimli ve Ekonomik
Esnek ve Kullanıcı Dostu
Ergonomik Tasarım

WAGNER manual gun

1

Wagner'in Yeni Model Manual Toz Boya Tabancası
Mükemmel sonuç,mükemmel denge,optimum kullanım
Wagner Yeni Model PEM-X1 ile mükemmellik ve hassasiyette son noktayı yakalamıştır.Her Türlü yüzey kaplamada
harika sonuçlar elde edilmiştir Bu ürünün felsefesi uzun ömür ve optimum kullanım olmuştur.
Yeni Model PEM-X1; birinci sınıf bir tasarım ve işlevselliğe sahiptir.
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Avantajları
■■

490 gr ağırlığı ile oldukça hafiftir.Ama
tasarım harikasıdır.
■■

Esnek ve kullanımı oldukça kolaydır.
Kullanıcıyı asla yormaz.
■■

Renk Değişimi oldukça kolay ve hızlıdır.
■■

Her türlü yüzeyler için geliştirilmiş
meme uçları sayesinde mükemmel kaplamalara imza atar
4

Manual Tabanca

PEM- 1 ve PEM- 1 CG
Yüksek Transfer Verimliliği
Kolay ve Hızlı kullanım
Mükemmel kaplama ve esneklik
Teknik Özellikler

PEM-X1

PEM-X1 CG

Uzunluk

335 mm/ 13 inch

365 mm / 14 inch

Ağırlık

490 g/ 17 oz

530 g/ 18.6 oz w/o cup

Koruma Sınıf

PTB 12 ATEX 5002 EN50050-2

Malzeme Çıkışı

450 g (16 oz) /min.

200 g (7 oz) /min.

1

Uygulama sırasında daha fazla
esneklik

2

Mükemmel kaplamalar için
yeni meme uçları

Yeni Model Laboratuar Tabancası PEM-X1 CG
Yeni Model Laboratuar tipi cihaz ile az miktar kullanım ve
test için dizayn edilmiş olup,yüksek performanslı, kullanışlı
ve esnek bir yapıya sahiptir.

avantajları
1

3

3

Ergonomik Tabanca Sapı
mükemmel kullanım için
iyi tutuş
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fHızlı ve verimli renk değişimi

■■

Sürekli değişen koşullarda aynı kaplama sonuçları elde edilir.
Wagner'in en teknoloji ürünü bu tabanca küçük miktarlarda kullanım için
tasarlanmıştır.
Kolay ve hızlı kullanım ile kullanıcıya büyük avantaj sağlar.

■■

Renk değişimi çok hızlı ve kolaydır.

■■
■■

Yeni Model Güç Ünitesi EPG SPRINT
Hassas ve optimum kaplama sonuçları ile oldukça güvenilirdir.Girilen bütün parametreler kaydedilir ve
saklanır.Dolayısı ile her yeni işlemde aynı kalitede ürün elde edilir.

GÜÇ ÜNTESİ

EPG-Sprint X
Kolay Kullanım
Modüler ve genişleyebilir
Maksimum Hassasiyet

■■

Sonuçlar mükemmeldir.Her zaman aynı
kalitede ürün elde edilir.Zaman ve mekan
kavramını ortadan kaldırmıştır.
■■

Hafızaya alınan programlar sayesinde
malzeme değişikliklerinde anında boyama
işlemine başanır.Zaman kaybını önler
■■

50 Adet program hafızası mevcuttur.
Programlar arası geçişler hızlı ve oldukça
kolaydır.
■■

Makina her çalıştırıldığında yeniden ayar yapmaya gerek yoktur.Her
türlü bilgi ve program ünitenin hafızasında kayıtlıdır.Sadece program
seçmek yetrlidir.

Teknik Özellikler

EPG-Sprint X

Uzunluk

270 x 260 x 136 mm (10.6 x 10.2 x 5.3 in.)

Ağırlık

4,6 kg

Tipi
Belge

0102

II 3(2) D IP 64 80°

PTB 102 II D T (Zone 4)

Geniş Bir Aksesuar Yelpazesi
Mevcuttur.
Her işe ve boyama tekniğine uygun mutlaka aksesuarı vardır.

One for all - the Flexibility
Kendine has ve özel imal edilmiş boya boruları
mevcuttur.Her hortum çapına göre boya borusu
var.

Tabancanın girmediği ve boyayamadığı yerler için
özel tasarlanmış ve farkı boyutlarda uzaymaları
mevcuttur.

Her türlü malzemeyi boyamak için farklı çapta ve ebatta round şapkalar
mevcuttur.

Boya hortumu özel tasarlanmış Wagner'in patentli ürünü olan topraklı boya
hortumudur.Üzerinde boya birikmesini engeller

Faraday Kafesi oluşumlarını engellemek için özel tasarlanmış Corona Star
vardır.Tabancaya montajı oldukça basittir.

WAGNER yeni manual sistemeleri
Mükemmel tasarım,verimlilik ve esnekliğe
sahiptir.
Tüm parametreler kolayca ve hızlı bir şekilde EPG SPRINT X model ünite sayesinde ayarlanır ve kaydedilir.
Hem tirbo hemde corona çalışma özelliğine sahiptir.

Çok Hızlı Renk Değişimi
Özel emiş borusu sayesinde
Yeni model manua sistemde renk değişimi
hızlı ve kolaydır

60 litrelik depolu
sistem
Hızlı ve Rahat kullanım için tasarlanmış
özel tekerlek sistemi mevcuttur.

Metri Sistem

AVANTAJLARI
■■
■■
■■
■■

Tablası ve arabası oldukça sağlam bir yapıya sahiptir.
Manual tabanca olarak PEM-X1 ve PEM-T3 modeli mevcuttur.
Toz Boya depoları paslanmaz çeliktendir.
Wagner PI-F1 enjektörleri ile uyum mükemmeldir.

■■

KULLANICIYA ÖZEL

Wagner Güç Üniteleri ile 50 adet program
hafızasına sahiptir.Programlar arası geçişler
oldukça kolay ve hızlıdır.Zaman kaybı
yaratmaz
■■

Özel tasarlanmış emme borusu ve özel
topraklı hortumu sayesinde renk değişimi
çok hızlı ve çok kolaydır.
■■

Metri sistem sayesinde boyayı kendi kutusundan çıkardan
kullanmak rahatlıkla kullanılabilir.
■■

Yeni Model Sprıng tasarımı ile göz kamaştırmaktadır.Oldukça
modern tasarlanmıştır.Sağlam ve güvenilir bir yapıya sahiptir.

3 l- 60 l veya vibrasyonlu modelleri
mevcuttur.

Kabin Teknolojisi

Kabin Teknolojisi

Verimli Kabin Sistemleri
Wagner'in tüm ihtiyaçlarınız için tasarladığı uygun
maliyetli ve güvenilir bir ürünü mutalaka var.

Wagner Mükemmel kaplama için bütün olanakları ile sizin ve firmanızın yanındadır.
Verim
■■ Güven
■■ Esneklik
■■ Dizayn
■■
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Wagner Yeni Kabin Modellerinde renk değişimi
çok kolaydır.

