MS topcoater® Elite
Högsta Effektivitet och Pålitlighet
I Pulverlackeringsteknik
PULVER SYSTEM

MS topcoat serie 4 representerar
det ledande systemet inom
pulverapplikation. Vårt senaste system har
en mycket avancerad pistol och som är
lättast I sin klass men även enkel att
använda. MS Topcoater 4 levererar
enastående pulverladdning och hög
överföringseffektivitet även på svåra detaljer

MS topcoater® Elite
Effektiv och pålitlig I pulverlackeringsteknik

Fördelar/Funktioner:

MS TOPCOATER ELITE 1
Dimensions B x D x H

60 x 70 x 117 cm

Vikt

50 kg

• Automatisk effektiv rengöring med
pulsventil, möjligör färgbyten på 30
sek.
• Färgsparande injector för pulvermatning med
låg luft
• Sugrör som klarar tunga metallpulver.
• Pulvermatning direkt från kartong
• Robust vagn med vibrator bord
• Patenterat coronaåterkopplingssystem säkerställer
beläggning av hög kvalitet utan behov
av extra tillbehör.
• Ultralätt M4 pulversprutpistol (380g)
minskar trötthet av operatör.
• Balanserad och ergonomisk pistol design.
• Senaste digitala
högspänningstekniken 0–100 kV /
1–100 μA.
• Brett utbud av multifunktionella
munstycken för fina spraymönster och
jämn beläggning även med lackering
av metallicpulver.
• Touchskärm med intuitiva kontroller och
display
• Pulvermatning med automatisk dosering.
• Lätt att spara program upp till 999 st.
• Förinstallerat program för
1beläggning, 2 skikt, metallic pulver
och detaljer med komplex geometri.
• Diagnostisk funktion för kaskad och
• Styrenhet.
• ATEX godkänd.

MS TOPCOAT M4 MANUELL PULVERPISTOL
Vikt

388 g

Längd

350 mm

Utgående spänning

100 kV

Polaritet

Negativ

Protection rating

IP 64

Powder output

450 g/min (max)

MS TOPCASE S4 styrenhet
Vikt

4.1 kg

Strömförsörjning (AC)

100–240 VAC / 50 – 60 Hz

Ingående lufttryck

6 - 8 bar

Dimensions B x H x D

200 x 120 x 280 mm

Skyddsklassning

IP 64

Laddteknik

Corona

MS TOPCOAT SERIES 4 OPTIONS

MS topcoater Elite 2

MS topcoat M4 kopp

MS topcase S4 för
Corona/Tribo

För mer teknisk information se MS topcoater® Elite Service Bulletins.
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