
WAGNER S-Cube CleanAssist je k dispozici jako součást kompletního
práškového lakování. Široká škála dílů může být nastříkána s nejvyšší
účinností - dokonce i velké předměty v horizontálním zavěšení jako jsou hli-
níkové profily nebo kovový nábytek.

• Výrazná úspora času, protože pro ruční čištění kabiny je minimalizováno až
o 100%
• Vysoká produktivita a nízká spotřeba prášku v závislosti na přibližně 5-6*
minutách změny barvy a obnově postřiku až na 95%
• Trvale vysoká kvalita povlaku díky rychlému a spolehlivému použití procesu
čištění - snížení kontaminace během změn odstínu barev

Optimální výsledky čištění
• Místo pro pistole a pojezd dílů je automaticky v průběhu čištění kabiny
    uzavřeno
• Automatické čištění podlahy směrem od středu do stran
• Čištění automatických pistolí díky unikátním odvzdušňovacím panelům

WAGNER S-Cube CleanAssist, kompaktní prášková
lakovací kabina s automatickým procesem čištění,
která zaručuje vysokou kvalitu čištění & dosažení
dokonalého povrchu pro zvýšení produktivity.

S-Cube CleanAssist

Časová úspora & snadné ovládání
   Automatické spuštění pro  změnu barvy pomocí čtecího štítku fo-
   tografickou buňkou. Ovládací panel "vše v jednom" (založený na 
   integrovaném práškovém centru) umožňuje intuitivní úpravy pro-
   cesu.

Flexibilní možnosti použití
 Může být nalakována široká škála dílů, až o rozměrech 2400 x 700

mm.

*Data týkající se času změny barvy získaná jako reference od zákazníka

Zvýšená kvalita lakování
   Dvojité sací trubice vedou k dokonalému proudění vzduchu uvnitř kabiny s mi-
   nimální rychlostí vzduchu v místě lakování. To zaručuje maximální přenos
   účinnosti a rovnoměrné tloušťky nalakované vrstvy.

Unikátní
odvzdušňovací panely

Dvojité sací trubice pro doko-
nalé proudění vzduchu



Popis	 12K 16K 20K

Slot pro díl (šířka x výška) 900 mm x 2100 mm 900 mm x 2450 mm 900 mm x 3000 mm

Max. rozměr dílu 700 mm x 1500 mm 700 mm x 1850 mm 700 mm x 2400 mm

Rozměr kabiny (délka x šířka) 2400 mm x 3288 mm

Kapacita sání 12,000 m3/h 16,000 m3/h 20,000 m3/h

Sloty pro automatické pistole max. 3 na stranu

Počet pistolí* 16 21 26

Ovládací prvky ovládací systém WAGNER

Konfigurace produktu

S-Cube CleanAssist
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Kompletní systémový integrátor

WAGNER S-Cube  
CleanAssist

WAGNER práškové centrum
(PXS or SuperCenter)

WAGNER monocyklon
WAGNER koncový filtr

Vylepšena návratnost & minimalizovaná ztráta
tlaku díky balíčku energetické účinnosti WAGNER
(EEP)

*Ověřeno společností UEG,
  spotřeba prášku na pistoli kalkulována s 250 g/min

WAtech a.s.
Brdlíkova 286/1c
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info@watech.cz
Tel: +420 277 001 002 www.watech.cz


