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De nieuwe WAGNER 2K FlexControl Comfort
Dit is de nieuwste elektronisch
gestuurde meng- en doseerinstallatie
voor spuitapplicaties waarbij meerdere componenten (tot zelfs 4K) kunnen worden gedoseerd. Er kunnen
bijvoorbeeld tot 25 A componenten,10
B componenten, 10 C componenten
en 10 D componenten worden aangestuurd. Automatisering van centrale
functies en digitale procesbewaking is
geen probleem.
De FlexControl Comfort maakt het
mogelijk in minder dan een minuut van
kleur te wisselen. Wanneer er met twee
pistolen wordt gewerkt is het zelfs
mogelijk om deze onafhankelijk van
elkaar te spoelen door middel van het
spoelbare pistolen-keuzeventiel. De
FlexControl Comfort kan net als zijn
voorganger de FlexControl Plus tot
en met vier spuitpistolen aansturen en
monitoren zodat per pistool afzonderlijk de pot-life bijgehouden wordt.
WAGNER heeft het unieke AIS doseersysteem (adaptive injection system)
net zoals bij de FlexControl Smart,
geïntroduceerd. Het stelt de hoeveelheid te doseren B, C of D component
compleet automatisch in wanneer
er meer of minder lak nodig is bij het
bedienen van 1 of meer pistolen.

Het resultaat is altijd een optimale
reproduceerbare menging door een
klantvriendelijk besturingssysteem met
een 5.7 inch kleurenscherm.
De 2K COMFORT kan ook worden
geïntegreerd in elk field bus systeem.
Met dit systeem kan het via een PC
worden opgestart of communiceren
met een robot.

Een pistool voor de verwerking van tweecomponenten dispersielijm
De PILOT BOND 2K werd tezamen
ontwikkeld met één van de meest
toonaangevende lijmfabrikanten. Dit
kosteneffectieve spuitpistool is ontwikkeld voor de toepassing van tweecomponenten dispersielijmen.
Het pistool biedt een hoge prijs/kwaliteit verhouding. De onderdelen zijn
gemaakt van roestvast staal, inclusief
deze die in contact komen met het te
verspuiten materiaal. Het pistool is te
gebruiken in een diversiteit van sectoren.
Geclaimde voordelen:
- Het pistool is eenvoudig in gebruik;
- Het pistool is zeer goed en snel te
reinigen;
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- Alle onderdelen zijn snel en gemakkelijk te vervangen;
- Het pistool voldoet aan de hoogste
eisen inzake verwerking van tweecomponenten dispersielijmen;
- ‘Airhead’ gemaakt van roestvast
staal, verkrijgbaar in een rondstraal
en in een vlakstraal uitvoering;
- Het pistool is zowel voor links – als
rechtshandigen geschikt;
- Het is een klein en lichtgewicht pistool, het weegt ongeveer 479 gram.
Het pistool is onder andere geschikt
voor de verwerking van schuim, matras
hechtingen, voor de inrichting industrie
(bureaus, eetkamers, stoelen en banken), voor de automobielindustrie en

voor bijvoorbeeld zitplaatsen in bussen
en treinen.
De A- component wordt verspoten via
het ‘hoofdnaaldset’, de B-component
wordt ook meegenomen in het verstuivingsproces. De verschillende nozzles
zorgen daarbij voor een mengverhouding met daarbinnen ‘een optimale
samenwerking’.
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