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Technologie nánosu sprejem
Sprejovací hlavy SP, SK, SX, PFC

Robatech

Gluing Technology

Sprejovací hlavy SP, SK, SX, PFC

Aplikace jemným bezkontaktním sprejem

Nejlepší řešení pro tepelně citlivý nebo nerovný povrch

Vždy klademe nejvyšší nároky na

Sprejovací hlavy SK

sprejování termoplastických lepi-

Široký výběr trysek

del, čistotu, rovnoměrné rozmístění

Spirální a sprejový nános

a přesně ohraničený nános.

Pro vysokou viskozitu

Vypořádáváme se s těmito rozdílnými
požadavky díky různým řadám sprejovacích hlav: SX SP, SK a PFC.
Naše osvědčené spejovací hlavy s integrovaným nebo externím vyhříváním sprejovacího vzduchu jsou vhodné pro přesný
nános lepidla o nižší až střední viskozitě

Sprejovací hlavy PFC
Přesná laminace hran
Vysoká rychlost
Nízké znečištění
Stavebnicové uspořádání
Sprejovací hlavy SX pro etiketování
Pro horizontální aplikaci

formou spirálovitého spreje s přesným

Cirkulace lepidla v hlavě

ohraničením nebo formou širokého náno-

Rychlé spínání

su velmi jemného spreje.

Ukončení bez tvorby kapek

Naše řada zahrnuje rozdílné sprejovací hlavy vyhovující všem lepidlům a

Přesné spirály
AX SP

požadovanému množství. Předehřívaný

Pro vícenásobné spejovací hlavy

vzduch v kombinaci s vhodnou vzducho-

Široký výběr trysek

vou tryskou zajišťuje nejlepší výsledek.
Ohledně dalších detailů se obraťte na
naše odborníky!
Sprejovací hlavy SX SP
Kompaktní
Velmi jemná aplikace
Velká šířka nánosu
Nízká spotřeba vzduchu

S integrovaným ohřevem vzduchu
Obecně
Pro nízkou až střední viskozitu
Pro EVA, PSA
Pro PUR pouze s odsáváním par
Integrované filtry
Jemné nastavení
Možnost externího ohřevu vzduchu
Jednoduchá instalace

...a samozřejmě «Vyrobeno ve Švýcarsku»
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Perfektní způsob prodyšné laminace

Naše řada sprejovacích hlav se vyvíjela

Optimální spotřeba vzduchu

Žádné ucpávání trysek

s neustále rostoucím požadavkem trhu.

Sprejovací hlavy typu SP jsou navrženy

Integrovaný filtr v topném bloku zabraňuje

Průběžně zlepšujeme techniku, abychom

pro nejmenší spotřebu vzduchu. Pro

ucpání trysek. Výměna filtru je možná bez

se vypořádali s různými typy lepidel a

hlavy, kde je vyšší spotřeba vzduchu je

odpojení hadic.

parametry strojů. Sprejování tavných

možnost připojení externího ohřívače

lepidel není jednoduché. Proto vždy

sprejovacího vzduchu.

Stavebnicové uspořádání
a kompatibilita

doporučujeme začínat s praktickým testem, který zaručí, že vaše výroba bude

Jemné a přesné

Ze široké řady možností lze vybrat

pracovat spolehlivě a výsledný výrobek

Perfektní kontrola teploty, předehřívaný

sprejovací moduly s různým způsobem

splní očekávání vašich zákazníků.

vzduch a jeho přesně nastavitelné

uzavírání trysek – hlavy jsou ve velké

množství zajistí neobyčejně jemný nános

míře kompatibilní.

s nejnižší spotřebou vzduchu.
Nízké provozní náklady

Díky robustnímu provedení, použití kvalitních součástí zajišťujících bezpečnost
provozu a přizpůsobení se požadavkům,
vyčnívají sprejovací hlavy Robatech
nadprůměrnou životností a výkonem.

Výsledek znalostí a zkušeností

Více než tři desetiletí se úspěšně

Využíváme zkušenosti získané ve vývoji

zabýváme technologií nanášení lepidel.

všech výrobků Robatech a to i v případě

Jak poukazuje naše prvotřídní repu-

sprejovacích hlav řady SP, SK, SX, PFC.

tace: kvalita záruky, kvalitní servis se
znalostmi a zkušenostmi.

Naše sprejovací hlavy je možné libovolně
sestavit tak, aby splnily téměř všechny
vaše požadavky a nároky.
Ve výrobě dodržujeme normu ISO
9001:2000 a spoléháme na nejvyšší kvalitu, osvědčený materiál a výrobní postupy.
V kombinaci kvality výroby a kontroly je
výsledkem přesně to, co hledáte:
Nejvyšší produktivita a životnost za
nízkou cenu.

R
Vše co potřebujete pro vaši výrobu
Volitelné doplňky a příslušenství

Na základě našich širokých znalostí a
zkušeností vám vždy rádi pomůžeme
s výběrem prvotřídních výrobků.
Na co byste se chtěli zeptat? Například:

Řízení nánosu
Filtry
Regulátor tlaku
Speciální hlava PFC
Tryska PFC
Ohřívač vzduchu

Zaškolení
Preventivní údržba
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