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Krautzberger Pompa Lifti-KHE

Endüstriyel Boya, Toz Boya, Yüzey İşlem Kimyasalları, Boya Uygulama ve Kaplama Teknolojileri

Günmak Endüstriyel Alet Pompa Ve Otomasyon Sistemleri San.
Tic. A.Ş, kurulduğu 1986 yılından bu yana endüstriyel ürünler
alanında konusunda uzman markaların ürünlerini Türk İmalat
Sanayi’nin hizmetine sunmaktadır. Robot ve robotik sistemler,
montaj otomasyonu, dozaj sistemleri, pompa ve püskürtme
sistemleri, bağlantı elemanları ve endüstriyel aletler konusunda hizmet veren firmamız, püskürtme sistemleri alanında Krautzberger GmbH Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.
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Konvansiyonel yüzey teknolojileri konusunda 100 yılı aşkın tecrübeye sahip Krautzberger GmbH, otomatik ve manuel boya
(sprey) tabancaları, yüzey kaplama teknolojileri, boya besleme
sistemleri, basınçlı, basınçsız, doğal akışlı malzeme besleme kazanları, diyaframlı ve pistonlu pompalar, manuel ve pnömatik
basınç regülatörleri, kurutma kabinleri, sulu ve kuru temizleme sprey standları ve püskürtme aksesuarları (nozullar, iğneler,
uzatmalar, kaplar, hortumlar, malzeme emiş üniteleri ve karıştırıcılar) üretmektedir.
Krautzberger’in geniş ürün yelpazesi içindeki, KHE model pompa liftleri, malzeme konteynerlerinin değişimini kolaylaştırarak,
dönüşüm süresini önemli ölçüde kısaltır. Otomotiv ve beyaz
eşya yan sanayileri, kimya ve seramik sektörleri başta olmak
üzere genel endüstrideki, robotik ve manuel püskürtme tabancalarına, püskürtme sistemlerine besleme yapan ünitelerde
kullanılabilir.
Krautzberger pompa liftleri, pnömatik tahriklidir. Diyaframlı
pompaların, karıştırıcıların ve diğer uygulama aksesuarlarının
kaldırılması için uygundur. Bütün standart kazan/varil ölçülerine uygun olan pompa liftleri, farklı strok yüksekliklerine ve
kapak çaplarına sahiptir. Birçok durumda, sistemler bir pompa,
karıştırıcı, dolgu seviye sensörleri ve potansiyel olarak kontrol
üniteleri ya da - bir malzeme geri besleme döngüsü gerektiriyorsa- geri beslemeli basınçlı kontrol ünitelerini içerir. Bu
sistemler, bir işçinin kaldırmasının zor olduğu bir ağırlığa çok
kolay bir şekilde ulaşır. Tek olarak kullanılabileceği gibi, müşterinin ihtiyacına göre çoklu sistemler şeklinde de kullanılabilir.
Pompa liftleri, müşterinin tesisi uygun ise, yere sabitlenmelidir.
Bu şekilde bir taşıyıcı, bir pnömatik sistem vasıtasıyla sadece
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X ekseninde aşağı ve yukarı hareket ederek, malzeme konteyner değişimini sağlar. Konteyner izlemesi ise, mevcut bir sistem
kontrolünün entegre edilmesi ya da optik bir detektör aracılığıyla sağlanabilir. Krautzberger pompa liftleri, farklı pratik uygulama gereksinimlerini karşılamak için birçok alternatif seçeneklerle donatılabilir.
Standart olarak sunulan üç çeşit kaldırma yüksekliğine ve ATEX
standardına sahiptir. Genellikle endüstriyel uygulamalar için
tasarlanmakla birlikte, endüstri dışı uygulamalarda da kullanılabilir. Krautzberger pompa liftleri, en son güvenlik gereksinimlerini, standartları ve ana esasları, modern kullanıcı dostu
tasarımı ve kabul görmüş Krautzberger kalitesi ile bir araya getirmiştir.
Teknik Veri
*Verimli yük ( maksimum ) 50 kp
*Gerekli basınçlı hava bağlantısı 6 – 10 bar
Modeller

090-1603

090-1602

090-1600

030-4313

Kapak Çapı

650 mm

450 mm

400 mm

400 mm

Genişlik

650 mm

500 mm

500 mm

940 mm

Yükseklik

2640 mm

2230 mm

1435 mm

1100 mm

Derinlik

1050 mm

930 mm

800 mm

570 mm

Stroke
(yaklaşık)

1200 mm

1000 mm

600 mm

600 mm

