Prečo používať moderné izolačné polyuretánové a polymočoviny?
Polyuretánove systemy - je najnovší trend v izolačnej technológie
1. má najlepšie izolačné vlastnosti
2. zaručí únik tepelných strát
3. polyuretány sa líšia: mäkká ( otvorenou štruktúrou ) a tvrdá (uzavretou štruktúrou)
4. zachováva rovnaký tepelno izolačný efekt počas svojej celej existencie
5. zvýší hodnotu budovy za účelom ďalšieho predaja
6. posilní podpornú štruktúru stavby,a je nehorľavý materiál
7. žiadne tepelné straty
8. dobrá izolácia vytvára veľké úspory

Polymočovinové systémy farby a nátery - nahradí lepenku, farby, lepidlá
1. vynikajúca odolnosť proti agresívnym poveternostným podmienkam
2. vynikajúce mechanické vlastnosti a trvanlivosť
3. odolnosť proti biologickej a chemickej kontaminácií
4. ľahko sa udržuje v čistote
5. odolné proti slnečnému žiareniu
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Populárný, moderný, lacný penový stroj pre penový
systém polyuretánu: Wintermann® 200 Pro
Wintermann® 200 Pro je populárny, moderný, lacný a malý penový stroj pre systém polyuretánu.
Je vybavený ľahkými vykurovacími rúrkami, recirkulačným systémom, malým transformátorom a
ľahkou praktickou striekacou pištolou.
Wintermann® 200 Pro je vynikajúcou alternatívou za veľké, drahé a ťažké stroje pre vstrekovacie
systémy polyuretánu.
Wintermann® 200 Pro možno použiť všade tam, kde je nutné, aby sa minimalizovala spotreba
energie, výhodou je nízka hmotnosť a prenosnosť zariadenia. Prístroj je vybavený voľitelným
vypínačom,môže byť napojený na trojfázové alebo jednofázové stredné generátory alebo na
elektrickú energiu.
Stroj aj napriek svojej malej veľkosti, môže byť použitý pre prácu na staveniskách a na izoláciu
existujúcich budov (ako vo vnútri, tak vonku). Je vyrábaný a určený pre prácu v malých a stredných
podnikoch. To nevyžaduje nákladné kompresory a výkonné generátory. Cena, moderný dizajn a
nízka spotreba energie sú veľkým prínosom pre zariadenie Wintermann® 200 Pro.

Možnosti:

Napriek svojej malej veľkosti, je jednotkou na trhu. Úspešne strieká večšinu dostupných pien.
(Otvorenou a uzatvorenou štruktúrou)
XD

PRO

- Wintermann® striekacie pištole XP3
- Gun Wintermann Raptor IV
- Napájací modul 3-fázy (400 V)
- 1 napájací fáza modul (230 V)
- Mazivá jednotka
- Recirkulácia systém 60
- Recirkulácia systém 200
- Systém pomalý začiatok
- Slovenský manuálny
- Voľný tréning
- Twin piestový kompresor
- Skrutka kompresora
- Trysky na trysky pištole XP3
- Možnosť predĺženej záruky
- Termokamera kontrolovať prácu
- Merač hlasitosti Mikroprocesor
- Zostava pre montáž na vozidle
- Sada kľúčov a ich náhradné diely
- nedostatok konfigurácia
- zahrnuté v konfigurácii

Komplexná ponuka:

Jeho technické riešenia umožní používania polyuretánoveho stroja aj v náročných podmienkách.
V súlade s našou politikou spoločnosti ponúkame rozsiahly systém vzdelávania záručný a
pozáručný servis značky Wintermann® 200.

Naša spoločnosť je výrobcom rôznych CNC a striekacích
strojov. Wintermann® Raptor IV Gun, recirkulácia a parkovacie
systémy a ostatné komponenty sú takisto navrhnuté a vyrobené
u nás. Sme schopní navrhnúť a vyrobiť zariadenia na špeciálne
použitie, podľa návrhu zákazníka.
Ponúkame možnosť si prenajať alebo odkúpiť zariadenie na
úver, spolupracujeme s mnohými renomovanými leasingovými
spoločnosťami.

Využitie:

Pištole Wintermann® XP3

- Izolácia domov
- Izolácia chladiarne, hospodárskych budov, hangáre,haly
- Izolácia a zateplenie pivníc, potery betónu,zásobníky , siláž
- Utesnenie strechy, podvozky pre motorové vozidlá
- Práce súvisiace s hydroizoláciou a ďalšie

Technické údaje:

Vans, aby vypracovala komplexné servisné sprej.

Informácie cenovej ponuky
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- Dávkovanie 1: 1 (Možnosť 1: X je k dispozícii len pre stroje Tornado Foam)
- Maximálna kapacita: až 8 kg / min ( 17,6 font/ lbs min)
- Kompletné kúrenie hadica 15 m, max. 60m ( 200FT)
- Kompletné hadice na čerpadlá barelu 2x 3m
- Kompletné čerpadlo barel (2 ks.)
- Štandardné samočistiace striekacie pištole XP3
- Možnosť, pištole Graveco Raptor IV (pre polymočovinových)
- Vykurovací výkon max : 5,2 kW (2 x 2,6 kW)
- Vykurovací výkon hadica max: 2,5 kW
- Maximálna teplota materiálu 80 ° C
- Maximálný tlak 150 bar (15 MPa)
- Napájanie: 3 fázy / 400V alebo 1-fáza / 230V (voliteľne)
- Možné použitie generátora
- Hmotnosť: cca. 165 netto/198 kg
- Zdroj prívod vzduchu 5 až 8 bar (0,8 MPa) ~ 1 m3 / min.
- Certifikácia, Cat CE

Komponenty pre striekanie

- Vydá osvedčenie Katy školení organizovaných predajcom
* Vyhradzujeme si právo aktualizovať alebo meniť túto technickými špecifikáciami zápas
** Táto zložka nepredstavuje ponuku v zmysle zákona

Pištole Raptor IV

Ponúkame bezplatné poradenstvo nadobudnuté skúsenosťami v odbore gravírovania.
Dodávame tiež jedny z najlepších chemických zložiek na svete.
TBH Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Bukowska 14, 62-080 Sierosław, www.wintemann.eu sales@wintermann.eu tel. +48 61 8963 615

