
Your global partner for high quality powder coating

Exceda o limite de potência!

 

OptiSelect® Pro
A pistola manual para máximo desempenho de revestimento

Não importa em que condições reveste - o OptiSelect Pro é a primei-
ra escolha para revestimento manual eficiente, mesmo para pintura 
de peças complexas.
A nova geração da pistola manual OptiSelect apresenta-se com a 
excelente tecnologia de alto desempenho PowerBoost ® para 
máxima capacidade de carregamento. Os benefícios da energia 
adicional são proporcionam maior produtividade, velocidade de 
transporte e desempenho máximo da pintura.
O design robusto da pistola garante a mais alta confiabilidade para 
os desafios diários do revestimento industrial.



Máxima Potência

  

Ergonomia e precisão
A pistola OptiSelect Pro é caracterizada por um robusto e 
durável design. A pistola ergonômica fica confortável na mão,
tem uma boa aderência e permite revestir com eficiência e rapidez.

PowerClean para uma rápida troca de cor
PowerClean™ limpa eficazmente todo o caminho desde o 
injetor à ponta da pistola. Isto melhora a performance quando
usa pós difíceis e facilita na troca de cor.

Principais características Pistola manual OptiSelect Pro 

 – Tecnologia de alto desempenho PowerBoost
 – Design robusto e ergonômico para ambiente industrial
 – PowerClean para mudanças de cores rápidas e fáceis
 – Controle remoto para operação rápida e flexível
 – Uso de materiais antiaderentes de alta qualidade
 – Ampla variedade de bicos para todas as necessidades
de revestimento 

– Pistolas e bicos certificados pela ATEX

A mais alta performance
sempre

SuperCorona

A nova tecnologia de alto desempenho PowerBoost carrega 
todos os tipos de pó de maneira eficiente. Pressionando o 
botão PowerBoost na pistola, o gerador de alta tensão 
muda para a capacidade de carregamento de pó de 110 kV 
e oferece um excelente desempenho de revestimento.
A pistola manual OptiSelect Pro é certificada pela ATEX e 
garante um revestimento seguro para todas as aplicações.

O SuperCorona coleta e 
neutraliza os íons livres, 
reduzindo o efeito de casca 
de laranja, onde são neces-
sários revestimentos mais 
espessos e superfícies de 
alta qualidade.
Isso leva a um revestimento 
constante de alta qualidade.



Robust and  
reliable for daily use

Qualidade industrial robusta
O corpo da pistola de peça única, oferece uma inigualável
durabilidade e confiabilidade.

Aplica o pó onde necessário
Geometrias de peças complexas não o atrapalham. 
OptiSelect Pro simplifica o revestimento de formas difíceis, 
aplicando o pó exatamente onde necessário.

Variedade de pontas para resultados superiores de revestimento

Interação perfeita dos componentes para ótimos resultados 
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A extensa linha de bicos garante excelente distribuição de pó e 
eficiência de carregamento. Isso permite o revestimento de 
todos os tipos de objetos com a mais alta qualidade e desem-
penho.
A variedade aprimorada de bicos em combinação com a tecno-
logia PowerBoost oferece uma nova flexibilidade de aplicação 
para revestimento em pó de alto volume.
Os materiais duráveis dos bicos antiaderentes evitam o 
acúmular de pó e permitem as mudanças de cor mais rápidas.
A linha de bicos é totalmente certificada pela ATEX em combi-
nação com a pistola OptiSelect Pro.

      A unidade de controle OptiStar® 4.0 controla e ajusta com preci-
são todos os parâmetros pneumáticos e eletrostáticos da aplicação. 
Com a nova tecnologia PowerBoost, aumenta a quantidade de reves-
timento através do desempenho máximo da área. O modo PCC 
garante alta qualidade através do carregamento ideal do pó. Com a 
tecnologia DVC, a saída de pó pode ser ajustada com precisão.
      O injetor OptiFlow transporta com precisão o pó da tremonha     
para a pistola, garantindo um fluxo constante de pó e uma espessura 
uniforme do acabamento.
      A pistola OptiSelect Pro oferece a mais alta eficiência de transfe-
rência, perfeita qualidade de revestimento e é a solução ideal para 
frequentes mudanças de cor.
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Gema Switzerland GmbH
Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland
T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83
www.gemapowdercoating.com

Gema Switzerland

Your global partner for high quality 
powder coating
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Gema Switzerland GmbH reserves the right to make technical modifications without notice. 
Illustrations in brochures may contain special options and do not necessarily correspond 
to the standard version. EquiFlow, Gema, MagicCompact, MagicControl, MagicCylinder, 
OptiCenter, OptiFlex, OptiFlex Pro, OptiFlow, OptiGun, OptiSelect, OptiSpeeder, OptiStar, 
OptiStar All-in-One and PowerBoost are trademarks of Gema Switzerland GmbH.

Aproveite a nossa experiência em mais de 50 anos de aplicações 
de revestimento eletrostático a pó. Do simples revestimento 
manual ao totalmente automatizado, oferecemos soluções que 
atendem às  exigências dos clientes em todo o mundo em uma 
ampla gama de setores industriais. Uma rede de serviço global 
garante que tem sempre suporte profissional, a qualquer 
momento e em qualquer lugar!

A Gema faz parte da Graco Inc. O nosso objetivo é ajudar os 
clientes a aumentar sua produtividade enquanto criam produtos 
atraentes e duradouros. Nossos especialistas estabelecem 
continuamente novos padrões na indústria de revestimento de 
superfícies.


