Jaunums

Pusautomātiskā instrumentu mazgāšanas iekārta
šķīdinātāja bāzes krāsām.

3600
 Var pielietot gan manuāli, gan automātiski.








Pistoles mazgāšanas laiks: 1,5 min.
Efektīvs mazgāšanas cikls - mazgā un skalo.
Minimāls instrumentu tīrīšanas līdzekļa patēriņš.
Iekārta darbojas ar gaisa padevi.
Viegli pielietot.
Artikuls: HED3600
Ergonomisks dizains.

Cena Ls bez PVN: 884,30

Gaisa savienojums
Caur iebūvēta sūkņa un kompresora savienojumu, mazgāšanas cikla laikā, saspiestais gaiss kopā
ar instrumentu tīrīšanas līdzekli tiek pūsts caur pistoles kanāliem, lai atbrīvotu tās no krāsām,
šķīdinātājiem un citiem netīrumiem, pēc tam pistoles tiek izskalotas ar tīru instrumentu
mazgāšanas līdzekli.
Iebūvēta izplūdes caurule
Drester 3600 ir aprīkots ar gaisa izplūdes cauruli, kas darbojas, kad vāks ir atvērts manuālajā
mazgāšanas režīmā, tas efektīvi pasargā operatoru no kaitīgiem izgarojumiem.
Manuālā mazgāšana, skalošana
Vākā ir iebūvēta sprausla, kas pildās ar tīru instrumentu mazgāšanas līdzekli manuālai
skalošanai.
Tas samazina instrumentu tīrīšanas līdzekļa patēriņu un noņem grūti noņemamus netīrumus.
Manuālās mazgāšanas sprausla ir darbināma ar kājas pedāli.
Izsmidzināšanas piltuve
Šķīdinātājs tiek novadīts atpakaļ mašīnā un izgarojumi tiek likvidēti caur ekstrakcijas bloku, kad
izsmidzina krāsošanas pistoli caur piltuvi vākā.
Gaisa plūsma
Gaisa plūsma caur pistoli novērš šķīdinātāju un netīrumu iekļūšanu gaisa kanālos tīrīšanas ciklā.
Iekšpuse
Instrumentu tīrīšanas pistole ir paredzēta tīrot instrumentus manuāli, lai sniegtu lieliskus
tīrīšanas rezultātus visu tipu krāsošanas pistolēm, gan no iekšpuses, gan ārpuses. Tas ir viegli
noņemams, kad tīrāt mazgāšanas nodalījumu.
Mazgāšanas izlietne ir izgatavota no cinkota tērauda bez nevienas metināšanas šuves, līdz ar to
nerūsē.
Sūknis
Drester 3600 ir aprīkots ar jaudīgu Drester Teflona Diafragmas sūkni efektīvai instrumentu
mazgāšanai automātiskā režīmā. Automātiskā mazgāšana sākas nospiežot pedāli un ilgst
apmēram 1.5 min. šķīdinātājam cirkulējot.

Pedāļi
manuālai
automātiskai
mazgāšanai

Tehniskā informācija
Izmēri
Darba spiediens:
Gaisa patēriņš:
Ekstrakcijas jauda:

7-12 bar
250 l/min.
140 m3/h ar 15m
ekstrakcijas kanālā
180 m3/h ar 5m
ekstrakcijas kanālā
Ekstrakcijas diametrs: 125 mm
Svars:
30 kg

A: 1545 mm
B: 990 mm
C: 720 mm
D: 540 mm
E: 700 mm
F: 563 mm
G: 125 mm
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Citas instrumentu mazgāšanas iekārtas
Nr. Nosaukums

Kods

Daudz.

1
2

IWATA Pistoļu mazgājamā iekārta INOX Line AQUA 013
CHEMICAR B-TEC automātiskā kombinētā pistoļu
mazgāšanas iekārta
RosAuto Mazā ūdens bāzes pistoļu mazgāšanas iekārta
RosAuto Multifunkcionālā ūdens bāzes pistoļu
mazgāšanas iekārta
RosAuto Kombinētā pistoļu mazgāšanas iekārta

10200S37
BTC05

1 gab.
1 gab.

Cena Ls,
bez PVN
1321,92
2773,73

117X
182CX

1 gab.
1 gab.

676,86
1098,35

184CX

1 gab.

1327,27

RosAuto Automātiskā kombinētā pistoļu mazgāšanas
iekārta

185CX

1 gab.

2156,20

3
4
5
6

117X

182CX

10200S37

184CX

BTC05

Tehnisko informācija par šīm pistoļu mazgāšanas iekārtām
var iegūt SIA Rags pasūtījumu pieņemšanas daļā
Tālr.: 67808780 e-pasts: rags@rags.lv
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