
ms® topcoater® 

Speedy Series 4
Manuel toz boya ünitesi     

Kullanıcı dostu yüksek kaliteli kaplama  
Çok fonsiyonlu toz boya ünitesi sistemi

Bu kullanışlı sistem manuel toz boyama ihitiyaçlarınız için 

hazır. Tek veya çift tabancalı, kutu beslemeli titreşimli 

yatak veya sıvılaştırma kabı yapılandırmaları mevcuttur.

Sınıfının en hafiflerinden biri olmayı hedefleyen 

ergonomik, yüksek teknolojili manuel toz boya tabancası 

kullanıcıyı daha az yorar ve verimliliği arttırır. Kullanımı 

kolaylıkla öğrenilebilir. Otomatik temizleme sistemi 

sayesinde 30 saniye içerisinde renk değişimi yapılabilir.

Mükemmel toz boya yüklemesi, yüksek transfer verimi 

ve daha fazlası bu sistemde.

Ö Z E L L İ K L E R

•  Monte edilmiş şekilde gelir

•  Dengeli, ultra hafif toz boya tabancasıyla kullanıcıyı 
daha az yorar ve gelişmiş ergonomi sağlar

•  Dahili temizleme sistemi

•  Patentli korona geri besleme sistemiyle ek  
aksesuara ihtiyaç duymadan yüksek  
kaliteli boyama

•  Kullanımı kolay yedi inçlik renkli dokunmatik  
ekran ve çoklu dil desteği

•  96 programa kadar depolama

•  İlk kat, ikinci kat, metalik toz ve karmaşık  
parça geometrisi için önceden yüklenmiş  
standart programlar
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D A H A  F A Z L A  Ö Z E L L İ K

•  Dokunmatik ekran eldivenle kullanılabilir

•  Düşük hava toz boya beslemesi için enjektör çubuğu

•  Düz ve konik nozul seti

•  Doğrudan orjinal boya kutusu ambalajından besleme

•  Hızlı ve ayarlanabilir toz besleme akış miktarı

ms topcoater® Speedy Series 4

Boyutlar (G x Y x D) 599,44 x 701,04 x 1170,94 mm

Ağırlık 50 kg

ms topcoat® M4 Ergonomik Manuel Toz Boya Tabancası

Ağırlık 388 gr

Uzunluk 350 mm

Çıkış Voltajı 110 kV

Polarite Negatif

Koruma Sınıfı IP64

Toz Çıkışı (maksimum) 450 gr/dk

ms topcase® S4 Kontrol Ünitesi

Ağırlık 4,4 kg

Güç Kaynağı (AC) 100-240 VAC/50-60 Hz

Giriş Hava Basıncı 6 bar, 90 psi

Boyutlar (G x Y x D) 200,66 x 119,38 x 279,4 mm

Koruma Sınıfı IP64

Yükleme Teknolojisi Korona

ms topcoat® Series 4 Aksesuarları 

Toz Bardağı

Nozul Eklentileri: 
• Düz Nozul Eklentisi 150 mm

• Yuvarlak Nozul Eklentisi 150 mm

•  Metalik toz boyalarla bile kullanılabilen, ince 
püskürtme kalıpları ve sabit kaplama kalınlıklarına 
uygun, geniş çok işlevli nozul sistemleri yelpazesi

• Kaskat ve kontrol unitesi için hata tanı fonkisyonları 

• ATEX/PTB uyumlu*
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Güvendiğiniz marka

ms® ürünleri toz boyama sistemleri ve kabin ürünlerini içerir. Carlisle Fluid Technology tarafından üretilen 

CFT™ Endüstriyel Boya uygulama ürünleri ailesinin bir parçası olan bu seri dünya çapında kalite, verimlilik 

ve sağlamlıklarıyla bilinmektedir. Özel siparişler müşterinin ihtiyaçlarına göre hazırlanır. Kaliteli ve güvenilir 

parçalarıyla istediğiniz sonuçları almanızı sağlar.

Gelin bir diyalog kuralım

Uygulama ihtiyaçlarınızı çözmenize yardımcı olmak için birlikte çalışmak istiyoruz. Neler sunabileceğimiz hakkında daha 

fazla bilgi edinmek için CarlisleFT.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

* Sertifika modeline göre değişiklik gösterir.
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