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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.

Projekteerime ja valmistame viimistlusseadmeid, mis jagunevad 
6 tootekategooriasse:

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.

Kaetud 
kolmekordse 
kroomikihiga

Kahe kuuli 
tehnoloogia

GT-tihendChevron-
tihend

Õlitustoos

Ideaalne AIRMIX® või AIRLESS pihustamiseks

Maksimaalse energiasäästuga efektiivne pump

Optimeeritud konstruktsioon: lihtne ja kiire 
hooldus

AIRMIX® 10C50 JA 20C50
AIRLESS 40C50 
KOLBPUMBAD

Seotud tehnoloogiad

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

E-mail: info@hansamaaler.ee
Telefon: +372 682 9110
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KASUTAJA EELISED

Pumba süsteemi täitmine toimub väga madalal õhurõhul
Ühtlane ja pulseerimisvaba pihustus tagab esmaklassilise viimistluse
Ainesektsioon suudab töödelda väga erineva viskoossusega materjale
Vähem musta pesulahuse jääke ja kiire värvivahetus
Madal suruõhu tarbimine

KASUTUSVALDKONNAD

UUENDUSLIK TEHNOLOOGIA PARIMATE TULEMUSTE 
SAAVUTAMISEKS
10C50, 20C50 ja 40C50 pumbad põhinevad SAMES KREMLIN’i 90 aasta pikkusel tehnilisel 
kogemusel ja innovaatikal. Antud pumbaseeria väljatöötamisel on arvestatud klientide 
kõige rangemate nõudmistega, vähendades seejuures hooldus- ja tootmiskulusid.
Antud pumbaseeria sobib ideaalselt AIRMIX® ja/või AIRLESS pihustuspüstolitega.

mis vastavad kõikidele kliendi vajadustele.

KASUTATAVAD TOOTED
Ühe- või kahekomponentsed lahusti- või veepõhised materjalid, lakid, PU 

polüuretaantooted, peitsid, epoksiidid, ühe- või kahekomponentsed liimid.

MÖÖBEL KÖÖK JA 
VANNITUBA

MASINATÖÖSTUS TRANSPORT

TEHNILISED ANDMED
10C50 20C50 40C50

Surveaste 10/1 20/1 40/1
Aine kogus tsükli kohta (cm3) 50 (2 x 25)

Tsüklite arv ühe liitri aine kohta 20

Tootlikkus 30 topeltlöögiga/min 1,5

Õhu tarbimine (m3/h) 30 tsüklit/min rõhul 4 baari 5,4 10,8 21,6
Vabatootlus (l/min) 3
Maksimaalne õhusisendi rõhk (bar) 6
Maksimaalne aine rõhk (bar) 60 120 240
Maksimaalne aine töötemperatuur (°C) 60
Müratase (dBa) 78 78 77

Tihendipaketid
Ülemine tihendipakett GT-tihend polüetüleen + PTFE G või 

GT-tihend polüetüleen + PTFE G

Alumine tihendipakett GT-tihend
Kaal (kg) (ilma hoidiku ja voolikuteta) 17 17 22
Ainega kokkupuutuvad osad kroomitud roostevaba teras, roostevaba teras, karbiid, polüatsetaat

Lihtne konstruktsioon: vähem 
seadmeosi. Uuenduslik 
käiguvahetus tagab kiire 
värvivahetuse ja ühtlase 
tootluse

TOOTLIK
   Kiire läbipesu ja 
värvivahetus, kuna pumba 
konstruktsioon elimineerib 
seisakud käiguvahetusel
   Kolvivarre liikuv tihend 
puhastab mehaaniliselt 
ainesektsiooni pindu 
pumba töötamise ajal

Täielikult roostevabast 
terasest konstruktsioon: 
kolvivarras on kolmekordselt 
kroomitud

VASTUPIDAV

Vaikne õhumootor kindlustab 
meeldiva töökeskkonna

TÖÖKINDEL

VÕIMEKAS

Valikus on 3 õhumootori 
versiooni, et tagada 
õige rõhk kvaliteetseks 
viimistluseks, optimeerides 
samal ajal õhu tarbimist

VÕIMEKAS

Lihtne konstruktsioon ja 
vähem üksikuid detaile 

VASTUPIDAV

LIHTNE
Alumine liikuv üheosaline 
GT-tihend vähendab 
hõõrdumist ja tõstab 
tootlikkust

parema kulumiskindluse 
saavutamiseks või GT-tihend 
hõõrdumise vähendamiseks 
ja kiiremaks läbipesuks

TÖÖKINDEL

A I R M I X ®

10C50 JA 20C50
AIRLESS      

40C50
KOLBPUMBAD


