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Özellikleri

Avantajları

• Kompakt ve taşınabilir

• Mermer epoksi uygulamalarına özel tasarım

• Ayarlanabilir dozaj miktarı

• Tozlu ve kirli çalışma ortamlarında kolay ve sorunsuz çalışma

• Damlatmasız, güvenli ve kesintisiz

• Manuel uygulamalara göre, zaman ve malzeme

çalışma disiplini
• Otomatik temizlik sistemi

Sistem elemanları

tasarrufu ile düşük işletme maliyeti
• Yüksek verimlilikte çalışma

Sunulan hizmetler

• Kontrol ünitesi (basınç ,sıcaklık, seviye ve dozaj kontrolü)

• İşletmeye alma ve ilk çalıştırma işlemi

• Dozaj pompaları (A ve B)

• Deneme üretiminin yapılması

• Otomatik solventle temizlik sistemi

• Makinenin mermer hattına entegrasyonu

• Varilden malzeme transfer pompaları (A ve B)

• Operatör ve bakım personeline iş başında makine kullanım eğitimi

• Dozaj tabancası, damlatmasız (2K valve ID4 / 4)

• İngilizce ve Türkçe operatör kullanım kılavuzu

• Isıtıcılı malzeme hortumları 5 mt. (yüksek basınç) (A ve B)

• Yedek parça katalogları

• Malzeme filtresi (A ve B)
• Malzeme regülatörü ve basınç manometreleri 0 – 60 bar

Satış sonrası hizmetler

• Karışım oranı ayar sistemi (lever system)

• 1 Yıl ürün garantisi, 10 yıl yedek parça temin garantisi

• Oran adaptörü, statik mikser, mikser somunu

• Hızlı teknik servis ve yedek parça desteği ile kesintisiz üretim

• Sistem tekerlekli araba üzerinde monteli

• Telefonla teknik destek hizmeti

• Koruma kabini
• Uzaktan operatör kumanda paneli
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