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Apply your Skills

PCS AIRMIX® 20F440 FLOWMAX® 

PCS AIRSPRAY 04F440 FLOWMAX®

PCS AIRSPRAY 08F440 FLOWMAX®

Hooldusvaba: FLOWMAX® tehnoloogia 

Sobib niiskustundlikele, veepõhistele ja 
UV-kattematerjalidele

Pikem eluiga

Seotud tehnoloogiad
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Bond | Protect | Beautify
With our manual guns, 
automatic and robotic 

applicators, supplied by 
our wide range of pumps & 

dosing, mixing & dispensing. 

SAMES KREMLIN provides 
industrial solutions for 
production increase, quality 
improvement, material & cost 
savings.

Airspray: Since1925, we have been an 
Airspray manufacturer bringing you the 

Airmix®: Creator of Airmix® Technology 
since 1975, we provide the perfect mix 
between quality and productivity.

Airless: We provide premium Airless 

applications.

REXSON Dispense: Pumping beyond 
possible, dispensing precisely.

Electrostatic liquid: expertise for high 

Powder: Powder coating solutions for the 
highest Productivity since 1960.

We are designers and manufacturers of process equipment that is divided 
into 6 ranges:

www.sames-kremlin.com
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MEID LEIATE SIIT:

Liidab|Kaitseb|Vääristab
  

 
 

  

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

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

       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 

Projekteerimine ja valmistame viimistlusseadmeid, mis 
jagunevad 6 tootekategooriasse:  

1925. aastast juhtiv õhkpihustus-
lahenduste tootja.

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

Airless pihustamine: pakume esmaklassilisi 
õhuvaba 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.





www.sames-kremlin.com

KASUTUSVALDKONNAD

FLOWMAX® TEHNOLOOGIA
Tähtsamaid uuendusi vedelikukäitlemise alal. FLOWMAX® pumbad võimaldavad pumbata 
väga erinevaid materjale, kaasa arvatud isotsüanaadid, UV-katteained, niiskustundlikud ja 
veepõhised ained.

FLOWMAX® tehnoloogia on mõeldud intensiivseks kasutamiseks. Tänu unikaalsele lõõtstihendile 
tagavad FLOWMAX® pumbad täielikult tihendatud hüdraulikasektsiooni, suure jõudluse, pika 
kasutusea ja töökindluse. 

KÄIDELDAVAD MATERJALID
Lahusti- ja veepõhised materjalid, lakid, peitsid, epoksiidid, 2K kahekomponentsed ja 
niiskustundlikud materjalid

MASINATÖÖSTUS KÖÖK JA
VANNITUBA

MÖÖBEL TRANSPORT

TEHNILISED ANDMED

FLOWMAX® 
04F440

FLOWMAX® 
08F440

AIRMIX® 
20F440

FLOWMAX®

Surveaste 4/1 8/1 20/1
Tootlikkus topeltkolvikäiguga (cc) 440 (220 x 2) 440 (220 x 2) 440 (220 x 2)
Maksimaalne surve ainele (bar) 24 48 120

8,8
Maksimaalne töötemperatuur (°C) 50
Töösurve (bar) 2 à 6
Aine väljund 3/4" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP
Õhu sisend 3/4" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP
Aine sisend 3/4" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP
Müratase (dBa) 78 76 78
Kaal (kg) 52 54 66

KASUTAJA EELISED

 Lekkevaba  unikaalne lõõtstihend

Kasutajasõbralik  ei vaja määrdeaineid

Pikem eluiga   kulumiskindel üheosaline GT-tihend

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

TÖÖKINDEL
Valikus on ka turbo õhumootor  
pidevaks, 24/7 tööks
Valikus 3 õhumootori versiooni, 
et tagada õige rõhk 
kvaliteetseks viimistluseks 
optimeerides samal ajal õhu 
tarbimist

 

VÕIMEKAS

Kolmekihiliselt kroomitud 
kolvivarras ja silinder 

 

Roostevabast terasest kuulid
Karbiidist pesad

VASTUPIDAV

Lõõtstihendi eluiga
10.000.000 tsüklit - 
kuni 8 aastat

 

Puudub dünaamiline 
tihendamine: lekkevaba 
tehnoloogia

TÖÖKINDEL

TOOTLIK
Kinnine süsteem
Tolmuvaba

Puudub määrdeanum
Hooldusvaba
Sobib hästi niiskustundlikele 
ja UV-kattematerjalidele 

 

TOOTLIK

VÕIMEKAS
Kõrge tootlikkusega, 
võimaldab varustada mitut 
püstolit

 

Suur imemisvõimsus 
materjalidele kuni 4000 cps

  

FLOWMAX®

PCS AIRMIX® 20F440
PCS 04F440
PCS 08F440

Voolukiirus 20 topeltlöögiga/min (l/min)


	20F440_04F440_08F440_leaflet_EST_420x297mm+bleed_28.08
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