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Estee Industries op EUROFINISH

Estee toont een product uit het gamma 

van de Wagner poedercenters dat 

begin dit jaar werd uitgebreid – in de 

categorie Top Level – met het type 

PXS, waarmee Wagner andermaal een 

nieuwe maatstaf zet op gebied van 

poederapplicatie, poedermanagement 

en kleurwissels.

Het PXS is meer dan een “poeder-

center”. Door gebruik te maken van 

een speciaal daartoe voorziene tril- 

unit en een fluïdiseermembraan wordt 

het poeder optimaal geconditioneerd 

aangebracht. Dit resulteert in een zeer 

zachte poederwolk, waardoor opti-

maal gebruik wordt gemaakt van het 

elektrostatisch spanningsveld dat door 

de pistolen wordt opgewekt. Tevens 

wordt gebruik gemaakt van nieuwe 

injectoren – type PXS injector – om het 

poeder te verpompen naar de pistolen.

De PXS injectoren zijn speciaal ont-

worpen met als doel:

-

lucht te gebruiken voor het aanbren-

gen van het poeder.

Zoals steeds staat ook het bedienings- 

gemak voorop. Het PXS-poedercen- 

trum is uitgerust met een aanraak-

scherm/bedieningspaneel dat gebruik 

maakt van iconen en in zowat alle 

wereldtalen kan ingesteld worden, 

zelfs het Nederlands. Bij een kleurwis-

sel worden alle stappen die uitgevoerd 

dienen te worden in een aflooplijst 

weergegeven, waardoor kleurwissels 

in de kortst mogelijke tijd gebeuren. 

Als optie bij het PXS-poedercentrum 

kan er gekozen worden om een ultra-

soon zeef te integreren. In dit geval 

worden zowel het vers poeder als 

het poeder dat gerecupereerd wordt 

zeer fijn afgezeefd (tot +/- 100 µ) wat 

dan weer resulteert in de meest egale 

laklaag zonder eventuele vervuiling. 

Ondertussen werd in België het eerste 

PXS-poedercentrum met succes geïn-

tegreerd in een poederlakinstallatie.

Bij de firma Winsol in Aalter zijn de 

eerste resultaten alvast zeer positief 

en is het poederverbruik substantieel 

gedaald. Daarmee werden alvast de 

vooropgestelde besparingen ruim-

schoots ingevuld.

Voor meer informatie:

Estee Industries

Bart Serruys

Inplasco exposeert op EUROFINISH
Inplasco is specialist in de verkoop 

en installatie van poeder- en natlak-

apparatuur. Sinds meer dan 40 jaar is 

Inplasco BeLux verdeler van poeder-

lakapparatuur GEMA en sinds 2005 

verdeelt en installeert het ook de natlak- 

merken DeVilbiss, Ransburg en Binks. 

Om u een totaalpakket aan te bieden 

heeft Inplasco sinds 2008 een aantal 

producten aan het gamma toegevoegd 

zoals Qnix meetapparatuur, Evercoat 

plamuren en Clemco straalketels. 

Sinds 2013 is Inplasco BeLux verdeler 

van HangOn haken & maskeersyste-

men en sinds begin 2016 zijn we BeLux 

verdeler voor Leering-Hengelo straal-

apparatuur en Festool apparatuur. 

Dit jaar is ook Graco straalapparatuur 

Vapor Blasting toegevoegd. Tijdens de 

beurs worden de laatste aanwinsten 

voorgesteld.

Voor meer informatie:

Inplasco

Yvan Standaert
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