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AirPro EFX Automata szórópisztolyok 



2 

AirPro EFX Termék sorozat 

•  Kompakt és könnyű pisztoly 
•  Légsapkák és fúvókák a tökéletes szórási 

minőség eléréséhez tervezve. 
 

•  Precíziós anyagmennyiség állítási lehetőség a 
precíz szabályzó gombok segítségével. 

•  Nagy kopássálóságú részegységek abrazív 
anyagok szórására. 

•  Nagyszerű  anyagmennyiségi és minőségi 
ismételhetőség 
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Célzott piaci felhasználók 

•  Kis alkatrészek festése 
–  Mobiltelefonok 
–  Számítástechnika 
–  Kamerák, fényképező 

gépek 
–  Autóipari alkatrészek 
 

•  Apró részegységek festése 
        -   Kapcsolók, billentyűk                   
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Pisztoly felépítése 

•  Nincsen belső préslevegő lezárás, vagy 
akadály. 

•  Alacsony tömeg a robotos alkalmazásokhoz. 

•  Kompakt méret.  

•  Gyorsabb pisztoly nyitás. 

•  Növelt megbízhatóság a tökéletes 
anyagellátás érdekében. 

•  Kevesebb alkatrészből áll. 
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Porlasztási technológiák 

•  2 új porlasztási technológia 
–  HiTEch – Magas átviteli hatékonyságú szórási technika.  Légsapkák és fúvókák a 

még pontosabb és magasabb minőségű anyag és porlasztó levegő közvetítésre 
tervezve.   

–  Air Brush – Körsugaras kialakítású légsapka a nehezen kiszórható alkatrészek 
festéséhez. A szóráskép szabályozható így festékanyagot takarít meg. 
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Átfolyási mértékek és szóráskép méret. 
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Szóráskép minőség és forma. 

•  A gyártásunkba integrált szóráskép 
megjelenítés minden pisztolyhoz 
mellékelve van. 

–  Aktuális szóráskép megjelenítése lézeres 
képfeldolgozási technikával. 

–  Megmutatja a szóráskép alakját. 
•  Magas minőségű szóráskép 
•  Fejlett porlasztás 
•  Jobb anyag átvitel a céldarabokra 
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Fúvóka és tű kidolgozás. 
•  6 fúvóka méret  10 cc per perctől akár 350 cc per percig 

•  Fúvóka furat és tű hegy elérhető wolfram karbid bevonattal is. Az abrazív és 
fémes festékek szórásához. 

•  Folyadék fúvókák és a tűk az optimális átfolyási mértékek eléréséhez lettek 
kialakítva. 

•  A gyártási beállítások ismételhetősége elsődleges fontosságú volt tervezése 
során. 

•  Tű tömítés hosszú élettartamra tervezve. 
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Folyadék mennyiség szabályzás 

•  Ultra precíz gomb 
–  Microméteres állítású gomb 

a pontosság 
maximalizálására 

–  Számozott skálázás a 
pontos érték visszaállítás 
hoz 

•  3 folyadék mennyiség állító gomb kialakítás. 

•  Indexálós gomb 
–  Folyadék 

szabályzás finom 
lépésekben 

•  Záró sapka és fixáló 
–  Egyszerű csavarós 

állíthatóság, fixáló 
gyűrűvel 
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Rögzítési módok 

•  2 kialakítás a gyártási rugalmasság érdekében. 
–  Alaptömbös kivitel 

•  Rozsdamentes acél furatok és folyadék járatok 
•  Visszakeringetés egésszen a fejig 
•  Gyorsan eltávolítható az alaptömbről 
•  Az alaptömb biztosítja a pisztoly pontos helyét  
•  Rögzítő rúd a felszerelés megkönnyítéséhez 

–  Közvetlen csatlakozású 
•  A tömlők közvetlenül a pisztolyhoz csatlakoznak 
•  Gyorscsatlakozós levegő bemenetek 
•  HiTEch pisztoly változatok rozsdamentes acél 

csatlakozásokat kapnak 
•  Felső rögzítő nyílás, egyféle felfogatási 

lehetőséggel 
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A Pisztoly előnyei 

Egy darabból készült 
rozsdamentes acél 
vagy wolfram tű 

Indexálós légsapka 
vertikálian vagy 
horizontálisan 
rögzíthatő  

Gyors csatlakozós levegő 
bemenetek 

Hosszú élettartamú tű 
tömítések  

Nyílt levegő furatok 
csökkentik a pisztoly tömegét 
és méretét.  

Légsapka és fúvóka 
kialakítás az alacsony 
anyagszükségletekhez 
(10-350 cc/perc) is 
ideális 

3 folyadék állító gomb 
kialakítás 
    - Ultra prcíziós gomb 
    - Indexálós kialakítás 
    - Gomb és záró gyűrű 

2 pisztoly rögzatési mód 

- Alaptömbös kivitel  

- Közvetlen csatlakozás 
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Alaptömbre szerelt típusok 
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Közvetlenül csatlakozó típusok 
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AirPro EFX termék összefoglaló 

•  5 porlasztási technika, közöttük az új HiTEch 

•  Szóráskép minta tanúsító lap minden pisztolyhoz 

•  Magas kopásállóságú alkatrészek, tűk és fúvóka 
furatok 

•  6 fúvóka méret az akár 10 cc / perc anyag 
átfolyástól egésszen 350 cc / percig 

•  Stabil folyadék áramlás 

•  3 folyadék szabályzó gomb kialakítás 

•  2 rögzítési módozat a gyártási flexibilitás 
érdekében 


