
El Aplikatörü 
Kullanışlı  I  Emniyetli  I  Enerji tüketiminde verimli

EASYSTAR



İŞ SAĞLIĞINI GÖZETEN PRATİK BİR TUTKALLAMA İÇİN 
ERGONOMİK TASARIM

Ürün açıklaması
EasyStar el tabancası, termoplastik hotmelt 
yapıştırıcıların çizgi ve sprey olarak manuel uy-
gulanmasına yönelik geliştirilen kullanımı kolay, 
esnek ve güvenli bir el aplikatörüdür.

Yeni EasyStar el tabancaları, yüksek esneklikliği 
ve ergonomik tasarımı bir araya getirmiştir. Te-
tikleyici, minimum güç ile çalışır. Tetikleyici kilidi, 
hem tutkallama esnasında istenmeyen sonuç-
ları önler hem de operatör için yüksek düzeyde 
güvenlik sağlar. CoolTouch yalıtımına sahip ap-
likatör, ergonomik tasarımı sayesinde ele iyi bir 
şekilde oturur ve kullanılan plastikteki mükem-
mel yalıtım, operatörü yanma riskine karşı korur. 

Güvenli ve Ekonomik Uygulama
Yeni EasyStar el tabancası Robatech’in ka-
nıt-lanmış tutkal eritme cihazı serileri ya da mi-
nimum enerji tüketimiyle öne çıkan yeni  Concept 
GreenLine cihazları ile birlikte kusursuz bir uygu-
lama sonucu vermektedir.

Ergonomi
•  Harika tutuş için ergonomik tutma yeri
•  Uygulamada ve kullanımda minimum efor
•  Düşük ağırlık ile zahmetsiz ve yorucu olma-

yan çalışma
•  360° bağlantı ile maksimum hareket özgür-

lüğü
•  Alt ve üstten besleme
•  Entegre kablolar

Enerji Tüketimi
•  Enerji tüketiminde verimli eritme cihazları ile 

birlikte minimum çevresel etki
•  Kontrollü ve ekonomik tutkal tüketimi

Güvenlik 
•  CoolTouch tasarımı ile emniyetli uygulama
•  Nozzle koruyucu (sadece çizgi uygulama için) 
•  Tetikleyici kilidi, sızıntıları ve istenmeyen tut-

kal aplikasyonunu engeller.

Copyright Robatech AG 2019  I  Değiştirilme hakkı saklıdır.

TEKNİK VERİLER

 Çizgi uygulama R  Spiral ve sprey uygulama SP
Ağırlık (hortum hariç) 700 g
Tutkal  Termoplastik yapıştırıcılar
Tutkal basıncı  Maks. 72 bar  Maks. 50 bar
Tutkal viskozitesi  500 ... 20 000 mPas
Operasyon derecesi  Maks. 200 °C ya da 392 °F
Güç kaynağı 230 VAC, 50/60 Hz
El tabancası termal çıkış gücü  150 watt
Hortum termal çıkış gücü  330 watt (3 m), 550 watt (5 m), 900 watt (7 m)
Sensör  NTC
Hava basıncı  -  0.2 - 3.0 bar
Hava tüketimi -  Ca. 105 l / min
El tabancası - hortum bağlantısı  SAE 37° 9/16“-18 UNF
Eritme cihazı - hortum bağlantısı  NW6: ¼“, NW8: M16x1.5
Hortum uzunlukları  3, 5 and 7 m
Nozullar  0.5 ... 2.0 mm  Farklı ölçülerde spiral ve sprey  
  nozullar
Dayanıklılık 2 milyon saykıl garantili*

* tutkal, viskozite ve sıcaklığa bağlıdır
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