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Ürünlerin ne kadar güvenli ve hassas yapıştı-
rıl-dığı, hortumla da bağlantılıdır. Tam yalıtımlı 
Performa sıcak tutkal hortumu, eriyen tutkalın 
sıcaklığını ve viskozitesini, hortum uzunluğunun 
tamamı boyunca sabit tutar. Bu, tutkal uygula-
masında güvenilirliği ve hassasiyeti arttırır.

Kolay ve güvenli kurulum
Performa sıcak tutkal hortumu, PrimeConnect 
bağlantısına sahiptir. Bu sayede, hiçbir özel alet 
olmadan kolay ve güvenli bir şekilde bağlana-
bi-lir ve sökülebilir. Hortumların ideal montajı için 
farklı vida bağlantılı konektörler (0°, 45° ve  90°) 
mevcuttur. EasyFix hortum tutucuları, kurulumu 
kolaylaştırır ve tutkalı aşırı ısınmaya karşı koru-
mak için hortumlar arasında minimum mesafeyi 
sağlar.

Düşük işletme maliyetleri
CoolTouch yalıtımlı PrimeConnect, sadece hor-
tum uçları ile eritme cihazı veya uygulama kafası 
arasındaki olağan ısı köprülerini engellemekle 
kalmaz, aynı zamanda personeli yanma riskin-
den de korur. Bu özellik, yüksek teknoloji yalıtım 
ile birlikte hortumun çalışmaya her an hazır ol-
masını sağlar ve üretimde kayda değer bir enerji 
verimliliğini garanti eder.

Dayanıklı ve kolay temizlenebilir
Performa sıcak tutkal hortumları uzun ömürlü-
dür ve hoş olmayan sürprizleri önler. Çünkü tam 
yalı-tım ve eşit sıcaklık dağılımı, tutkalın donma-
masını ve uygulama kafalarının işlevsel kalması-
nı sağlar. Dış yüzeyi aşınmaya karşı dayanıklıdır 
ve kolay temizlenebilir.

Avantajlarınız
•    Yüksek hassasiyet gerektiren tutkal uygu-

la-maları için yüksek uygulama kalitesi sağlar
•  Geleneksel sıcak tutkal hortumlarına gö-

re%45’a varan daha az enerji tüketimi
•  Özel aletler olmadan hızlı ve hatasız kurulum 

için PrimeConnect bağlantısı
•  8 dakika içerisinde, kısa ısıtma süresi (160°C)
•  Yanıklara karşı koruma: düşük dış hortum ısısı 

(54 ° C) ve bağlantı noktalarında CoolTouch 
yalıtımı

•  Tutkalın çatlamasını önler, uzun ömürlüdür
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TEKNIK VERILER

Çalışma sıcaklığı  20 ile 200 °C
Tutkal basıncı 100 bar
Tutkal  Termoplastik ve reaktif tutkallar
Isıtma süresi (160 °C) 8 dakika
Tutkal viskozitesi  maks. 100 000 mPas
Nominal genişlik NW8
Hortum uzunluğu 0,6 ila 10 m
Hortumu bağlantısı  NW 8 vida bağlantılı konektör
Besleme gerilimi  200 ila 240 VAC, 50/60 Hz (azami 8,0 m) 
 230 ila 240 VAC, 50/60 Hz (9,0 m itibarıyla)
Uyumluluk Üretim yılı 2000 ve sonrası olan tüm Robatech eritme cihazları ve uygulama  
 kafaları

0°, 45°, 90° vida bağlantıları

Hortum tutucu EasyFix

PrimeConnect bağlantısı


