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Inplasco: een passie voor verfspuiten
Inplasco is reeds jaren verdeler van de 

merken DeVilbiss, Binks en Ransburg 

voor de natlakapplicatie. Deze drie 

merken zijn gevestigde waarden in elk 

hun segment en Inplasco weet als geen 

ander hoe en wanneer deze onderling 

gecombineerd kunnen worden. Voor 

elke natlakapplicatie bestaat er immers 

een uiterst geschikte manier met het 

oog op kwaliteit, rendement en uiter-

aard ook de applicator of spuiter.

DeVilbiss omvat alle 

spuitpistolen op lage 

druk, zowel manueel 

als automatisch. In 

de manuele applica-

tie wordt er een onderscheid gemaakt 

tussen spuitpistolen voor de high-end 

finish zoals carrosserie en de eerder 

industriële applicaties. In het assorti-

ment van automatische spuitpistolen 

is er een brede waaier aan mogelijk-

heden voor zowel robot, vlakbed als 

statische applicaties. De manuele en 

automatische spuitpistolen gebruiken 

dezelfde voorbouw, zodat de beide 

applicaties eenzelfde finish kwaliteit 

kunnen garanderen. De belangrijkste 

kenmerken van een DeVilbiss spuitpis-

tool zijn de uitzonderlijke vernevelings-

kwaliteit, rendement en duurzaamheid. 

Op vlak van vernevelingstechnologie is 

DeVilbiss sinds jaar en dag héél voor-

uitstrevend en hiervoor wordt er steeds 

nauw contact gehouden met de verf-

fabrikanten. Zo kan er ingespeeld wor-

den op de nieuwste technologieën in 

de wereld van lakken en coatings. 

Binks is de merknaam 

die alles omvat wat 

lage- en hogedruk 

fluid handling is alsook 

de hogedruk spuit-

pistolen. Fluid handling is heel ruim 

omvattend en gaat van een eenvoudig 

drukvat over membraanpompen tot 

plunjerpompen in alle mogelijke set-

tings alsook tweecomponenten meng-

systemen om verf en harder accuraat 

te mengen. De lagedruk membraan-

pompen hebben uitgebreide opties 

om aan elke vraag te kunnen voldoen 

waarbij constante verftoevoer en lage 

wrijvingsweerstand centraal staan. 

De hogedruk plunjerpompen zijn heel 

kenmerkend door hun lage pulsatie en 

keramisch gecoate zuigers voor een 

extreem lange levensduur. Alle pom-

pen hebben ook een garantie van vijf 

jaar, wat ongezien is voor apparatuur 

die continue in contact staat met verf. 

De hogedruk spuitpistolen zijn zowel 

manuele als automatische ‘airless’ als 

‘air assisted airless’. De ‘air assisted 

airless’ spuitpistolen zijn uitermate per-

formant op vlak van rendement door 

de combinatie van vernevelingstech-

nologie in de spuit tip en de luchtkap. 

Hierdoor wordt er een aanzienlijke 

verfbesparing gerealiseerd maar wordt 

ook de uitstoot gereduceerd. In het 

gamma tweecomponenten mengsys-

temen kan gekozen worden voor een 

lage- of hogedruk systeem dat tal van 

mogelijkheden biedt voor rapportage, 

precisie, uitbreidbaarheid, ed.

Ransburg is dé specia-

list bij uitstek in spuit-

apparatuur gaande 

van manuele lage- en 

hogedruk elektrostatische spuitpisto-

len, luchtverstuivende elektrostatische 

automatische spuitpistolen voor robo-

tapplicatie en een compleet gamma 

rotatieve verstuivers voor de industrie, 

TIER1 & automobiel.

Ransburg onderscheidt zich van de 

concurrentie op het vlak van rende-

ment doordat het elektrostatisch effect 

uiterst performant is. In het manuele 

gamma is de RansFlex het nieuwste 

lagedruk spuitpistool waarbij de tur-

bine in het spuitpistool ervoor zorgt dat 

er geen extra kabel dient meegedragen 

te worden. Ondanks de ingebouwde 

turbine is het spuitpistool van de licht-

ste elektrostatische spuitpistolen op 

de markt. De performantie van de 

hoogspanning die opgebouwd wordt 

is uitzonderlijk, de 45kV heeft dezelfde 

kracht als een 65kV van de concurren-

tie en de 65kV die van een 85kV. 

In alle hierboven beschreven appara-

tuur zijn er vele opstellingen, opties en 

mogelijkheden die op elkaar kunnen 

afgestemd worden volgens elke spe-

cifieke toepassing. Inplasco is dé spe-

cialist om deze verschillende zaken op 

elkaar af te stemmen en een op maat 

gemaakte oplossing voor u te bieden.
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