
Your global partner for high quality powder coating

RobotGun (série GM03-R)

Pistola compacta e poderosa com uma 

 

 Geometria otimizada da pistola de pó para aplicações 
de robô com cascata de alta tensão integrada para 
resultados superiores de revestimento

 Design compacto com TCP otimizado (Tool Center 
Point) 

 Especialmente projetado para uso com a bomba de 
aplicação OptiSpray AP01 (saída constante de pó) 

 Também adequado para a tecnologia de injetores
 Gatilho externo da pistola via ligação controlador do
robô ou do CAN-Bus

 Adequado para aplicações de esmalte

Benefícios para o utilizador 

alta eficiência e versatilidade

A nova pistola RobotGun GM03-R é a solução eficien-
te para aplicações roboticas de alta qualidade e uma 
peça chave na gestão de processos complexos e altos 
requesitos de acabamento em automação robotica.
O produto destaca-se pelo seu design compacto, 
pintura muito precisa e excelente penetração.
Em combinação com a tecnologia OptiSpray, a série 
RobotGun GM03-R permite que ao cliente responder 
às mais altas expectativas de qualidade e obtenção de 
resultados de revestimento repetíveis e constantes.
A solução RobotGun permite economizar dinheiro e 
aumentar a produtividade da linha de revestimento.
A pistola é compatível com robôs padrão e robôs de 
pulso ocos.
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Gema Switzerland reserves the right to make technical changes without prior notice!

External hose feed Internal hose feed

Unica Dupla

GM03-RP OptiSpray AP01 Organic

Enamel

Enamel

Organic

OptiSpray AP01-E

OptiFlow EI05-V, EI06-V
   EI07, EI08

GM03-RPE

GM03-R

GM03-RE

OptiStar 4.0                   
(CG24/-C)                            |       II 3 (2) D | PTB 17 ATEX 5002 0102

OptiSelect GM03-R                   
OptiSelect GM03-RP                   |       II 2 D | PTB 11 ATEX 50060102

OptiStar 4.0                   
(CG20/-C)                            |       II 3 (2) D | PTB 17 ATEX 5002 0102

OptiFlow IG07, IG07-P

Configurações

Tipo de Pistola Tipo de Pó

Configurações multi-pistola

Mangueira de Alimentação

Conector do Robô Costumizada pela GEMA de acordo com as especificações do Robô

Certificados Controlador


