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Duża siła odciągu i gotowość do pracy ściany lakierniczej
W wielu przypadkach ściana lakiernicza
jest idealnym rozwiązaniem do efektywnego wychwytywania i filtrowania mgły
lakierniczej. Większość odciągów posiada skomplikowaną budowę i jest droga
w nabyciu. Z kolei inne tanie systemy mogą
być gorszej jakości, a osiągane przez nie
wyniki filtracji niewystarczające. W przypadku ścian PaintStar jest inaczej: dwa
stopnie filtracji zapewniają wysoki stopień
wychwycenia cząstek – nawet do 99%.
Harmonijkowy kartonowy filtr wstępny
zdolny jest pochłaniać dużo więcej mgły
lakierniczej aniżeli dotychczas stosowane
w tym celu maty filtracyjne. Natomiast
drugi stopień filtracji, w postaci maty dokładnego oczyszczania, dodatkowo chroni
wentylator i środowisko przed wpływem
szkodliwych czynników.
Do bardziej efektywnego zasysania
oparów rozpuszczalników z obszarów
przypodłogowych służy znajdujący się
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w dolnej części ściany PaintStar otwór
ssawny z filtrem kasetonowym, który
wsuwany jest od czoła ściany. To właśnie
szybki i łatwy sposób wymiany wkładów
filtrujących jest jedną z głównych zalet
odciągu PaintStar.

•
•

Korzyści w skrócie
Nieprzerwany i spokojny przepływ
powietrza po przekątnej zapewnia dobre
warunki na stanowisku pracy i wysoką
jakość lakierowanej powierzchni.
Zintegrowane blachy prowadzące powietrze zwiększają powierzchnię wychwytywanych cząstek – odpowiednia także do
obróbki większych wyrobów.
Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej
głębokości zabudowy.
Możliwość eksploatacji systemu w połączeniu z odciągiem podpodłogowym
Szybka wymiana wkładów filtracyjnych
oraz niskie koszty eksploatacji dzięki
zastosowaniu ekonomicznego standardowego filtra.
Niskie koszty inwestycji oraz niski pobór
energii, czyli mniej kosztów i większe zyski.
Możliwość dostawy odciągu ze zintegrowanym po prawej stronie wentylatorem
lub bez wentylatora.

Umacnia się polska branża farb i klejów
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PaintStar T – rozwiązanie do malowania małych elementów
PaintStar T to najmniejszy model z serii
PaintStar, idealny do lakierowania małych elementów zarówno w zakładach
rzemieślniczych, jak i przemysłowych.
Bowiem tradycyjne ściany lakiernicze nie
zawsze są optymalnym rozwiązaniem do
malowania bardzo małych wyrobów. Ergonomiczna wysokość przestrzeni roboczej,
wysoka wydajność odciągu z dwustopniową filtracją oraz spokojnym przepływem
strumienia powietrza zapewniają dobre
warunki na stanowisku pracy i najwyższą
jakość lakierowanej powierzchni. W połączeniu z harmonijkowym filtrem kartonowym firmy Polytechnik odciąg PaintStar T
jest przyjazny dla kieszeni i środowiska.
W razie potrzeby modele PaintStar bez
problemu można wyposażyć w dodatkowy
osprzęt. Przy zwiększonych nakładach
pracy model T2400 stanowi dobrą alternatywę dla PaintStar T1200.
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Korzyści w skrócie:
Niska cena zakupu i niski pobór energii
Optymalna szerokość robocza 1,20 m
Wysoka skuteczność odciągu
Niskie koszty eksploatacji dzięki zastosowaniu ekonomicznego standardowego filtra
Zintegrowana półka pod stołem odciągu

SUBCONTRACTING
– łączymy wzajemne oczekiwania
Szukasz podwykonawców? Odwiedź piątą edycję Targów Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING, która
odbędzie się w dniach 7-10 czerwca 2016 roku w Poznaniu.
To wyjątkowa okazja, by nawiązać współpracę z doświadczonymi partnerami biznesowymi dysponującymi wolnymi
mocami produkcyjnymi.
Sukces ubiegłorocznej edycji targów SUBCONTRACTING sprawił, że znacząco wzrosło zainteresowanie tym
wydarzeniem wśród przedstawicieli przemysłu. W tym
roku w Poznaniu zaprezentuje się ponad 60 oferentów
usług podwykonawczych z Estonii, Litwy, Polski, Niemiec
i Portugalii. Są wśród nich przedsiębiorstwa specjalizujące się w pracach podwykonawczych w zakresie obróbki
skrawaniem, obróbki plastycznej, spawalnictwa, wycinania,
przetwórstwa tworzyw sztucznych, przetwórstwa gumy
oraz usług dla przemysłu.
Niewątpliwym atutem tej formy matchmakingu jest
możliwość poznania profili oferentów i umówienia się na
konkretne spotkania przed targami za pomocą specjalnego
panelu internetowego www.b2match.eu/subcontracting-meetings-2016.
Więcej informacji na www.subcontracting.pl
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Zintegrowany drążek do zawieszania
drobnych elementów
Długa trwałość i wieloletni czas użytkowania urządzenia
Wychwytywanie cząstek w płaszczyźnie
pionowej i poziomej
Zintegrowany wentylator wyciągowy
o mocy 0,75 kW (wg dyrektywy Atex)
Bardzo wysoka wydajność

Dodatkowy osprzęt za dopłatą:
• Dach z wbudowaną lampą (zabezpieczenie przed eksplozją)
• Boczne okno kontrolne
• Uchwyty mocujące elementy lakierowane
(dostarczane parami)
• Obrotnica z uchwytem na elementy
• Mobilny stojak suszarniczy
• Tryb recyrkulacji powietrza (tylko w przypadku lakierów wolnych od LZO)
• Podkładka lakiernicza z blachy otworowej

Sympozjum firmy
LacTec po raz ósmy
„Efektywne i nowoczesne koncepty lakiernicze”, to temat sympozjum organizowanego przez firmę LacTec, które odbędzie
się w dniach 1-2 września w Zbąszyniu. Patronat prasowy
objęło „Lakiernictwo Przemysłowe”.
Organizowane przez LacTec sympozjum adresowane jest
zarówno dla praktyków wdrażających i eksploatujących linie
technologiczne, ich bezpośrednich użytkowników, jak również
dla producentów lakierów. Uczestnicy sympozjum będą mieli
możliwość zapoznania się z elektrostatycznymi technologiami nanoszenia powłok lakierniczych, w oparciu o wcześniej
zaprezentowane teoretyczne podstawy tych procesów, jak
i nanoszenia powłok lakierniczych pod kątem ich praktycznego zastosowania w rozwiązaniach technologicznych wytwarzanych linii lakierniczych.
Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji i zgłoszenia pod adresem mailowym: technilak@gmx.eu.

REKLAMA
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