OKS Airspray System
– praktický, ekologický systém pro aplikaci médií ve volném
balení. Jedná se o komplexní řešení, které nahrazuje
jednorázové sprejové formy. Po zakoupení Airspray
Systému se ušetří již po 10-ti naplněních.
Universální využití – jednoduchá manipulace
Hospodárný – využití zpracování levnějšího
volného balení
Žádné výbušné a hořlavé nosné plyny
Stolní provedení, pracovní tlak: 5-10 bar
Jednoduše
tlakovatelný
kompresorem
a
tlakovým plnicím ventilem nebo plnící stanicí

OKS 5000 Airspray can
- dvouvrstvá nádoba s ověřeným plnícím tlakem až 25 bar
(doporučený tlak 10 bar). Téměř nezničitelná láhev je
speciálně navržená pro drsné zacházení v provozovnách.
Do nádoby se vejde až 400ml účinné látky a s pomocí
plnícího ventilu umístěného na spodní straně láhve se
natlakuje (standartní spreje mají cca 10% účinné látky
z obsahu spreje – tzn. cca 40ml účinné látky). Jedno
naplnění Vám ušetří 10ks sprejů, ušetříte za likvidaci
nebezpečného odpadu, zlepšíte ochranu zdraví pracovníků
a bezpečnost na pracovišti, zvýšíte produktivitu a uspoříte
za levnější volné balení.
Airspray-Systém je kompatibilní s následujícími produkty:

Svařovací separátory:

Oleje údržba:

-

Spectra-WELD LP101

-

OKS 600

Multifunkční olej

-

Spectra WT 20

-

OKS 390

Řezný olej

-

OKS Lusin Alro OW 22

-

OKS 2800

Hledač netěsností

Čističe:
-

Spectra-CLEAN TW 355

-

Spectra-CLEAN TW 350

-

Spectra-CLEAN S 150

-

OKS 2610 Universální čistič

-

OKS 2660 Rychločistič

-

OKS 2650 BIOlogic průmyslový čistič

OKS Airspray Systém – Flexibilita použití
Velkou výhodou OKS Airspray Systému je možnost
použití nádoby pro více produktů jednoduchou změny
trysky za jinou. V balení jsou vždy 2ks trysek.

OKS 5020 - tryska pro řezný olej OKS 390
OKS 5030 – tryska pro multifunkční olej OKS 600
OKS 5040 – tryska pro svařovací separace
OKS 5050 – tryska pro čističe
OKS 5060 – tryska pro vyhledávače netěsností
Ruční plnění Airspray Systému:

Do nádobky nalijeme max. 400ml požadované kapaliny (po
rysku v nádobce), nádobu uzavřeme víčkem s tryskou.
OKS 5100 – Airspray plnící stanice
-

Stolní provedení z AL odlitku, automatický uzavírací
tlakový ventil (pracovní tlak 3 – 15 bar)

OKS 5110 – Airspray plnící tlakový adaptér
-

přenosný plnící adaptér z mosazi, který se umisťuje
na konec tlakové hadice, je automaticky uzavíratelný.

Aplikace:
Dózu vložíme dnem do tlakové stanice nebo na plnící ventil a přitlačením dózy dojde k plnění
nádoby tlakovým vzduchem. Po vyjmutí dózy se plnící ventil automaticky uzavře.

Automatické plnění Airspray Systému:
OKS 5300 Airspray plnící stanice

-

-

Pro plnění dózy Airspray v jednom kroku. Plnící stanice je
napojena na médium v kanystru nebo barelu, po stlačení
tlačítka se dóza naplní a automaticky vypne.
Ve stanici je možno si láhev dotlakovat na požadovanou
hodnotu.
Na přání může být stanice vybavena mechanickou kontrolou,
aby se zabránilo smíchání dvou různých výrobků.

Nově k zapůjčení na odstávky nebo k dlouhodobému pronájmu !!!!
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