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Apply your Skills

Efektiivne: ideaalne AIRMIX® pihustamiseks

Optimaalne: vähe seadmeosi

Säästlik: väga väikesed kasutuskulud

AIRMIX® 10C18 
VÄRVIPUMP

Seotud tehnoloogiad

MEID LEIATE SIIT:

Liidab|Kaitseb|Vääristab
SAMES KREMLIN on 
ekspert käsipihustuspüstolite, 

automaat- ja 
robotseadmete, pumpade 

jt süsteemide alal, mille 
eesmärgiks on lihtsustada 

vedelvärvide ja liimide 

käitlemist, doseerimist, segamist 
ning pihustamist.

Pakume tööstuslikke lahendusi 
tootmismahtude tõstmiseks, 
kvaliteedi parandamiseks, 
materjali ja kulude kokkuhoiuks.

Airspray õhkpihustamine: oleme alates 
1925. aastast juhtiv õhkpihustuslahenduste 
tootja.

Airmix® pihustamine: Airmix® tehnoloogia 
loojana pakume alates 1975. aastast 
parimat pinnakvaliteedi ja tootlikkuse 
suhet.

Airless pihustamine: pakume esmaklassilisi 
õhuvabu Airless kõrgsurveseadmeid ka 
kõige nõudlikumale tarbijale.

REXSON dosaatorid: materjalide 
tavapärasest efektiivsem pumpamine 
koos täppisdoseerimisega.

Elektrostaatika: viimistlusekspert koos 
kompromissitu kvaliteedi ja efektiivsusega.

Pulbervärvimine: pulbervärvimise 
lahendused alates 1960. aastast 
maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks.

Projekteerime ja valmistame viimistlusseadmeid, mis jagunevad 6 tootekategooriasse: 

Kaetud 
kolmekordse 
kroomikihiga

Kahe kuuli
tehnoloogia

GT-tihend Õlitustoos

Reti tee 12, 75312 Peetri
Rae vald, Harjumaa, Eesti

E-mail: info@hansamaaler.ee
Telefon: +372 682 9110
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AIRMIX® 10C18

TEHNILISED ANDMED
AIRMIX® 10C18 + Xcite™ püstolikomplekt

Soovitatav kasutada koos: 1 Xcite™ püstoliga, max ainedüüsiga 09
Surveaste 10/1
Aine kogus tsükli kohta (cm3) 18
Tootlikkus 30 topeltlöögiga/min 0.55
Vabatootlus (l/min) 1.1
Õhu tarbimine (m3/h) 30 tsüklit/min rõhul 4 baari 1.9
Müratase (dBa) 79.4
Maksimaalne õhusisendi rõhk (bar) 6
Maksimaalne aine rõhk (bar) 60
Maksimaalne aine töötemperatuur (°C) 60

Tihendipaketid
Ülemine tihendipakett roostevabast terasest GT-tihendikassett
Alumine tihendipakett PFA tihend

Xcite™ püstol (g) (kaal) 498
Airmix® 10-C18 kaal (kg) (ilma hoidiku ja voolikuteta) 5.45
Ainega kokkupuutuvad osad kroomitud roostevaba teras, töödeldud roostevaba teras, roostevaba teras

Ühe- või kahekomponentsed lahusti- või veepõhised materjalid, lakid, PU polüuretaantooted, peitsid

KASUTUSVALDKONNAD

SAMES KREMLIN PUMBA TEHNOLOOGIA
Meie pumpade 3 põhiomadust: efektiivne, optimaalne, lihtne.

Antud pumbaseeria sobib ideaalselt AIRMIX® pihustuspüstolitega, tagades erakordse 
jõudluse ja kõrge pihustamise ülekande kasuteguri.

Suur valik lisatarvikuid võimaldab koostada erinevaid AIRMIX® ja AIRMIX® elektrostaatika 
.

KASUTATAVAD TOOTED

MÖÖBEL KÖÖK JA 
VANNITUBA

MASINATÖÖSTUS TRANSPORT

KASUTAJA EELISED
Täiuslik kontroll: pump liigub aeglaselt ja süsteemi täitmine  

toimub väga madalal õhurõhul (0,6 bar) 
Ühtlane ja pulseerimisvaba pihustus tagab esmaklassilise viimistluse 

Lihtne läbipesu ja vähem musta pesulahuse jääke (< 0,5 l) 
Kiire värvivahetus 

Konkureerivate toodetega võrreldes 
45% võrra vähem seadmeosi
 20 aastat kogemust 
töökindlate komponentidega

DIFERENTSIAALÕHU-
MOOTOR

Puudub vigastuste oht
Määrdetoos on kaitstud 
välise saastumise eest

KINNINE 
KONSTRUKTSIOON

ROOSTEVABAST TERASEST 
KONSTRUKTSIOON

Konkureerivate toodetega 
võrreldes 50% võrra vähem 
seadmeosi
Sobib veepõhistele toodetele 
(ainega kokkupuutuvad osad 
kolmekordselt kroomitud)

Töötab suurepäraselt juba 
0,5 hj õhukompressoriga
Madal müratase

OPTIMEERITUD 
ÕHUMOOTOR

Kolvivarre tihend ei vaja 
eraldi hooldust
Vähene hõõrdumine
Suur määrdetoos

ÜHEOSALINE
GT-TIHEND

Väiksem ainesektsioon 
vähendab värvi ja 
pesulahuse kulu
Kolvivarre liikuv tihend 
puhastab mehaaniliselt 
ainesektsiooni pindu pumba 
töötamise ajal
Konstruktsioon elimineerib 
seisakud käiguvahetusel

LIHTNE LÄBIPESU

SUUR IMUVENTIIL

Saab käidelda palju 
erinevaid materjale

LIHTNE ÜHENDADA

Kiiresti lahtivõetav

VX24 AIRMIX® õhudüüs ja 
usaldusväärne konstruktsioon

SUUREPÄRANE 
PIHUSTAMISE 

KVALITEET

Suurim ainedüüside valik 
maailmas

SOBIB LAIA 
TOOTEVALIKUGA

Täpne lehviku laiuse 
reguleerimine

IDEAALNE 
KEERULISTE DETAILIDE 

PIHUSTAMISEKS

Kaalult kergem püstol ja 
mugav käepide

ÜLIMALT MUGAV 
KÄEPIDE, HEA KÄSITLEDA

VX 24  AIRMIX® EZ-
funktsiooniga õhudüüsi on 
lihtne reguleerida

SUUREM
TOOTLIKKUS

Lihtne transportida. Saad
erinevates konfiguratsioonides

aval 

ÜLIKOMPAKTNE JA 
KERGE KAALUGA

+ Xcite™

püstolikomplekt


