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Krótki opis

•  kompaktowa budowa, mimo to 

zaprojektowane duże kanały  
powietrzne 

•  głowica wykonana z jednego kawałka 
materiału

• głowica ze stali nierdzewnej

•   dostępna również z systemem HVLP 
firmy Krautzberger

•  nowy pierścień rozdzielający powie-

trza zapewniający lepszy rozkład 
natrysku 

•  mniejsza liczba pojedynczych części 
ułatwiająca konserwację

•  także do w pełni automatycz-

nych zastosowań (z rozdzielonym 
powietrzem strumienia płaskiego i 
okrągłego)

•  możliwy montaż przedłużeń dyszy 
XLINE (M 18v) 

•  różne rodzaje strumienia (strumień 
okrągły, płaski, obrotowy, obrotowy 
z pełnym stożkiem, HVLP)

•  anodowany korpus główny z szarego 
tytanu łatwy do utrzymania w 
czystości 

z systemem dysz XLINE

•  centrowanie dysz powietrza z dyszą 
materiału

•  w pełni powtarzalny rozkład natrysku

• unieruchomienie dyszy powietrza 

•   kolorowe oznakowanie metody 
natrysku 

•   łatwiejsza obsługa przy ustawieniu 
dyszy poprzez kliknięcie

•  gwint trapezowy umożliwiający 
zakładanie i zdejmowanie dyszy 
powietrza jednym ruchem

Dane techniczne

•  szer./wys./dł.: 47 / 60 / 119 mm 

•  Masa: ok. 545 g

• Przyłącze materiału: G 1/8“ 

•   Powietrze sterujące: 3/5 mm 

•   Powietrze rozpylające: 3/5 mm

Ciśnienia robocze

•  Przyłącze powietrza: maks. 8 barów 

•  Przyłącze materiału: maks. 12 barów

Visit us on our YouTube channel.

Automatyczny aparat natryskowy M 18

Krautzberger GmbH 
Stockbornstraße 13 
D-65343 Eltville am Rhein 
Phone: +49(0)6123 698-0 
Fax: +49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com 
www.krautzberger.com 
Sales hotline 
Phone: +49(0)6123 698-222 
Fax: +49(0)6123 698-240
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Visit us on our YouTube channel.

Perfekcja I Jakość I Wydajność
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Zautomatyzowana kontrola cał-
kowitej (100%) prawidłowości zin-
tegrowana w procesie produkcji

Strategia „zero błędów” w celu 
zapewnienia stałej poprawy jakości

Lepsza powtarzalność rozkładu 
natrysku

Optymalizacja za pomocą cyfro-
wej symulacji przepływu 

Większa prędkość transportu dzięki 
zoptymalizowaniu geometrii 
wewnętrznej

Mniejsze zabrudzenie wynikające z 
nowej konstrukcji zewnętrznej

Standardowe wykonanie z anodo-
wanego aluminium

Znacząca redukcja masy (do 60%)

Łatwiejsze czyszczenie

W celu spełnienia wysokich 
wymagań dostępne są również 
wykonania ze stali nierdzewnej, np. 
do zastosowań w przemyśle 
artykułów spożywczych i w 
przemyśle farmaceutycznym

Ulepszona obsługa i łatwe usta-
wienie położenia dyszy 

Gwint trapezowy umożliwiający 
założenie i przykręcenie „jednym 
ruchem ręki”

Łatwe, dokładne ustawienie 
położenia i unieruchomienie dyszy 
powietrza

Poprawa działania dysz powietrza 

Optymalne centrowanie dyszy 
materiału i dyszy powietrza

Ulepszone rozdzielenie powietrza 
strumienia płaskiego i powietrza 
strumienia okrągłego

Kolorowe oznaczenie metody 

natryskiwania

  NIEBIESKI
konwencjonalne sprężone
powietrze

  CIEMNOZIELONY
metoda HVLP

  JASNOZIELONY
metoda LVLP
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