ClassicLine Cabines Manuais
compactas
flexiveis
poderosas

Sistemas de cabines Manuais
As cabines manuais da Gema Switzerland GmbH são
ideais para toda a gama de revestimentos manuais,
desde pequenas séries até produção em volume.
A estrutura modular desta gama de estandes significa
que sempre existe uma solução perfeita para todas as
necessidades. Além disso, os componentes compatíveis
com a norma ATEX, garantem a máxima segurança.

O seu parceiro global para revestimento a pó de alta qualidade
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Compacta

Flexível

Independentemente de você optar por uma
ClassicOpen, ClassicStandard ou uma unidade de
extração para fixação em uma cabine especial,
as cabines manuais em nosso ClassicLine são sempre
adequados para as suas necessidades. Um design que
economiza espaço, funções integradas e facilidade de
operação fornecem condições ideais para revestimento
manual eficiente e de alta qualidade.

As cabines manuais ClassicLine são a solução certa
para todas as aplicações: para novos usuários,
iniciantes e experientes, ou como uma solução única
para séries pequenas ou médias. Pode escolher
entre um design padrão compacto e uma versão
aberta para peças particularmente volumosas.
Poderá também ajustar a capacidade de extração às
suas necessidades específicas: 4000 Nm3 / h são
perfeitos para tarefas de revestimento menores,
enquanto 6600 Nm3 / h são ideais para itens
maiores.
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Poderosas
A cabine de aço com revestimento a pó fornece
um ambiente de trabalho bem iluminado e
brilhante. O volume de extração do sistema é
monitorado constantemente, com uma luz de
aviso para limpeza do filtro quando o volume
mínimo é atingido. A mudança de cor é possível
com os filtros de cartucho intercambiáveis.

Classic Exhaust Air Unit

Etiqueta de conformidade e segurança:
A conformidade ATEX garante o mais alto
nível de segurança

Gema Switzerland
O seu parceiro global para
revestimento a pó de alta qualidade

Aproveite a nossa experiência e experiência
de mais de 50 anos de aplicações de revestimento
eletrostático a pó. Do simples revestimento manual
ao totalmente automatizado, oferecemos soluções
que atendem às demandas e exigências dos clientes
em todo o mundo em uma ampla gama de setores
industriais. Uma rede global de serviços garante que
obtenha sempre suporte profissional, a qualquer
momento e em qualquer lugar!
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A Gema Suíça faz parte da Graco Inc.
Nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a aumentar
a sua produtividade enquanto cria produtos atraentes
e duradouros.
Nossos especialistas estabelecem continuamente
novos padrões na indústria de revestimento
de superfícies.

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.
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