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Kompetencer - Løsninger - Udfordringer

Compact 1300/100

Compact er en dansk produseret travers sprøyte maskine som er en av de mest kompakte
travers sprøyte maskiner i verden med plastfoliebånd. Maskine er bygget solidt og udstyret
med tekniskkendte komponenter af bedste kvalitet, den er udstyret med et meget bruger /
service venligt panel på 10 tommer, som sikre en meget fleksibel maskine.
Maskinen er ligeledes udstyret med lysbro for automatisk emne aftastning, som sikre
minimalt forbrug af maling.
Compact er en maskine der uden unødig overinvestering vil dække mange virksomheders
behov enten som enkelt maskine eller i automatisk lakkeringslinje
Maskine er forberedt for 2 sprøytekretser. 2 x 4 pistoler og 2 pumper.
Compact er udstyret med et fortløbende foliebåndsystem i sprøjtekabinen, som sikre at
emnerne altid transporteres på en ren flade , foliebåndet beskytter imod utilsigtet undersprøjt /
intet sprøjtestøv på bagsider samt gør farveskift muligt uden rengøring eller spildtid.
Foliebåndet opsamler oversprøjt og opskraber lakken/maling for genbrug, desuden undgår
man brug af opløsningsmidler til rengøring af båndet under kørsel, samt gør rengøring af
maskinen til et sekundært tidsspilde.
Compact er udstyret med den nyeste teknik som findes på markedet:
PLC styring med ethernet / modem opkobling
Frekvensomformere for trinløs justering af alle motorer
Lysbro for emne aftastning
10 tommer TFT Operatørpanel i farver

TEKNISKE DATA
Transporthastighed
Travershastighed
Udsugningskapacitet
Trykluft
El tilslutning
El forbrug
Vægt ca
Total højde

: 1-6 m/min
: 20-120 m/min
: 7650 m3/ timen
: 6 bar forbrug 250 ltr
: 3x400V + N + PE 3 x 16 amp
: 7,5 KW
: 1500 kg
: 2100mm

AB Electric blev stiftet i 1980. Firmaet har
siden starten været igennem en rivende
udvikling og beskæftiger i dag ca. 50
medarbejdere.
AB Electric har udviklet sig fra at være et
traditionelt el-installationsfirma til nu at
være en moderne virksomhed indenfor el
og automations branchen, hvor produktudvikling og avanceret teknologi er nogle
af nøgleordene i AB Electric’s udvikling.
Vi har et stort knowhow / kompetencer i
specielt udviklede løsninger, der er tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker.
Endvidere serieproducerede styringer til
mange af vores kunder, som fremstiller
maskiner til industrien i ind/udland.
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