RANSBURG NO.2 ®
Elektrosztatikus festési folyamat– Tiszta
elektrosztatikával! A Ransburg No.2® elektrosztatikus
festékszóró berendezés majdnem 100% anyagátviteli arányt biztosít
Magas anyagátviteli arány és
környezetbarát működés a fő jellemzői
és előnyei a Ransburg No.2®
szórópisztolynak.
A pisztoly préslevegős forgótárcsa
segítségével porlasztja el rendkívül
finoman a festékeket. Ezek a
tulajdonságok festék megtakarítást
jelentenek önnek és az No.2® az ideális
eszköze a hatékony fém és bútoripari
festésben, bonyolultabb alakzatok
megfelelő fedésénél is.

Majdnem 100% anyagátviteli hatékonyság
Láthatóan megszűnő mellészórás
Csökkenő szerves oldószer kibocsátás
Nagyon finom porlasztás, jó fedés és elektrosztatikus körülfogó hatás
Operátor barát, alacsony mosási igényű

finishingbrands.eu

Tipikus alkalmazási területek:
 Speciális fémipari termékek esetében
 Elválasztó elemek, díszrácsok, kerítések
és más egyéb fém termékek
 “elyszíni irodabútor festés
felújítás
 Vezetékek és rosták
 Biztonsági ajtók, rögzítések
 Önkormányzati felújítások, karbantartások
 Szabadidő parkok és játszóterek

RANSBURG NO.2® Elektrosztatikus festési folyamat, tiszta elektrosztatikával !
Scan QR Code
for more product
information.

Teljes rendszer 10 literes nyomótartállyal.
A rendszer felépül:
Elektrosztatikus kézi szórópisztoly No.2® 4"
átmérőjű porlasztó tárcsával
7.5 m magasfeszültségű kábellel
7.5 m folyadék tömlővel
7.5 m préslevegő tömlővel
Magasfesztültségű vezérlő egységgel
Préslevegő előkészítő egység nyomásszabályzóval
Nyomótartály szabályzóval 10 l, típus 83C-210-CE Préslevegő
9/16” 18-NC
csatlakozás:
Folyadék bemeneti csatlakozás: 9/16”

Magasfeszültségű vezérlő egység
230V
Bemeneti feszültség:
50 Hz
Frekvencia:
60 VA
Bemeneti energia:
0-90 kV
Kimenő feszültség:
IP 54
Védelem:
Rövidzárlati áramerősség: 110 µA
Biztosítékkal a túlfeszültség és a túl
magas áramerősség esetére

Fontos ! Különböző forgótárcsa
méretek érhetőek el
a pisztolyhoz

Specifikációk
Tömege:
Hossz:
Maximális préslevegő felhasználás:
Festék szállítás:
23/4“ Tárcsa
4“ Tárcsal
6“ Tárcsa
Kimeneti feszültség max.:

1250 g
500 mm
150 l/perc
Festékes tömlő
90 cm3 max./min
120 cm3 max./min
180 cm3 max./min
90kv

Nr. 0 6335-00
Nr. 0 3700-00
Nr. 0 4076-00

Rendelési szám:
Teljes rendszer kompletten No.2 pisztollyal, 4” tárcsával,
No.2-701
Magasfeszültségű vezérléssel, 10 l -es nyomótartállyal,
Préslevegő szűrő / szabályzó No.2 pisztollyal, 4” tárcsával,
No.2-601
Magasfeszültségű vezérléssel
Kézi szórópisztoly No.2, 4” tárcsával
No.2-501
Mindegyik változat 7.5 m magasfeszültségű kábellel, és 7,5 m folyadék és
préslevegő tömlővel, valamint 77070-34-0 magasfeszültség vezérlő
egységgel

Több műszaki részlettel kapcsolatban olvassa el a Ransburg No2® gépkönyvét is.
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