Pistole na tavná lepidla
BeA typ 351 SPRAY
Výkonná pistole na tavná lepidla s pneumatickým
podáváním a možností rozprašování nanášeného
lepidla. Těleso pistole je ergonomicky velmi dobře
řešeno, její obsluha je snadná a jednoduchá.
Optimálnímu tavení lepidla napomáhají nejenom
dvě samostatná topná tělíska, ale i specifické
žebrování tavné komory. Systém podávání zvukově
informuje o nutnosti doplnit lepidlo do pistole. Podle
potřeby je možno nastavit množství sekundárního
vzduchu a ovlivnit tak intenzitu rozprašování
lepidla. Při úplném uzavření sekundárního vzduchu
je možné nanášet tavné lepidlo extruzí. Pryžový
kryt trysky prakticky vylučuje riziko popálení.
Široký, snímatelný stojánek zajistí snadné a
bezpečné odložení tavné pistole. Vybavení pistole a
její tavný výkon ji předurčují k nasazení
v průmyslové výrobě.

Typické použití:
Různé práce s rozprašovanými tavnými
lepidly, především při průmyslovém
nasazení, ve výrobě atd.

Rozměry: délka výška šířka -

Technická data
Typové označení:
Objednací číslo:
Podávání lepidla:
Plnění lepidlem:
Tavný výkon:
Tavné lepidlo:
Tavení lepidla:
Nanášení lepidla:
Napětí:
Příkon:
Stupeň elektrického krytí:
Tavná teplota:
Řízení teploty:
Přípravný čas pro nahřátí tavné pistole:
Pracovní tlak vzduchu:
Potřebný tlak vzduchu:
Spotřeba vzduchu za 1 minutu:
Hmotnost:
Délka napájecího kabelu a hadice:

351 SPRAY
12500078
pneumatické
horní
do 4,2 kg / 1 hodina
ø 43mm, typy SP
kontinuální
rozprašováním nebo extruzí
230 V~
500 W
IP 20
180° C
termostatem
do 10 minut
0,4 – 0,7 MPa
0,7 MPa
max. 20 l při tlaku 0,6 MPa
1,40 kg
2 metry

Obsah balení:

320 mm
230 mm
70 mm

tavná pistole, odkládací stojánek, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Detail možného rozprášení lepidla

Zv láštní příslušenstv í
Objednací číslo
14501794

Popis
Termostat 204 °C
Pneuspoušť, časovač, stojan, různé trysky pro nanášení lepidla

Pistole na tavná lepidla BeA se dají použít i v sestavě
stacionérních zařízení. Na přání podáme konkrétní informace.
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V šechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES,
a příslušných norem.
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tavné lepidlo, válečky o ø 43 mm

L = délka
v mm

Tavné lepidlo
SP 415/43
SP 420/43
SP 431/43

43
43
43

tavné lepidlo pro pěnové materiály, nevhodné pro kritické materiály
univerzální tavné lepidlo, flexibilní i při nízkých teplotách
univerzální tavné lepidlo, velmi dlouhý čas otevření

Na přání dodáváme také další typy tavných lepidel.

báze tavných lepidel BeA dle označení:
HM

etylenvinylacetát

LM

etylenvinylacetát, nízká tavná teplota

SP

polyolefin

PA

polyamid
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