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Autovelgen restaureren met de     

Neptuna procescabine 

Efficiënte reiniging &    

ontvetting 

Gecontroleerd ontlakken 

Optimale zichtbaarheid 

Ergonomisch proces-

pistool 

Minimaal verbruik &      

onderhoud 

Stofvrij 

100% veilig & CE conform 

-
reren van autovelgen? Dan weet u 

-
-

Phibo Industries is reeds 28 jaar gespeci-
aliseerd in de studie, de ontwikkeling, de 
productie en de verkoop van installaties, 

-
ren voor oppervlaktebehandeling en –rei-
niging. Wij focussen ons daarbij steeds op 

-
tauratie van velgen is daar één van. 

De Neptuna is een procescabine die 

gecontroleerd ontvetten, reinigen en/
of selectief strippen van velgen. Bij deze 

roestvast stalen cabine wordt de velg via 
één van de twee laterale toegangsdeuren 
in de machine geladen. De performante 
ledverlichting zorgt ervoor dat zelfs de 
kleinste verontreinigingen op de velg dui-
delijk zichtbaar worden tijdens het behan-
delen. Het ergonomische procespistool 
ligt zeer goed in de hand en is voorzien 

vaste opstelling. Deze installatie is boven-
dien zodanig ontwikkeld dat het verbruik 
en onderhoud minimaal zijn.

Daarnaast kan de Neptuna o.a. uitgerust 
worden met een vaste en/of kantelbare 
draaitafel. Om het in- en uitladen van de 
velgen te vereenvoudigen kan deze draai-
tafel op een loopwagentje op rails en met 
een externe laadtafel uitgevoerd worden. 
Dankzij twee intern en extern doorlo-
pende rails kan het loopwagentje in en 

uit de cabine gereden worden, zodat het 

Doordat de laadtafel in trechtervorm is 
uitgewerkt wordt het op de velg achterge-
bleven straalmiddel opvangen. De kantel-
bare draaitafel kan geplaatst worden on-
der hoek en op een afstand naar keuze en 
laat de operator toe om de velg te herpo-
sitioneren en te manipuleren zonder deze 
uit de cabine te hoeven nemen. Hierdoor 
kunnen ook moeilijk bereikbare plaatsen 
eenvoudig behandeld worden.

Ook voor diegenen die slechts een be-
perkte vrije ruimte ter beschikking hebben  
in hun atelier blijft de Neptuna proces-
cabine een interessante installatie. Dank-
zij het uitgekiende en strakke design 
past de Neptuna namelijk in nagenoeg  
iedere atelier, waardoor nauwelijks aan vrije  
werkruimte wordt ingeboet. 

Velgen reinigen,  
strippen en restaureren  
met de Neptuna procescabine
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