MANUEL TOZ BOYA KABİNLERİ
MANUAL POWDER COATING BOOTHS
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Manuel Kabin çeşitlerimiz kartuş
geri-kazanım özelliği ve kompakt
tasarımları ile küçük parti üretim
adetleri için ideal ekonomik çözüm.

Our Manual Booths are the ideal economical solution for small batch production numbers with their cartridge
recovery feature and compact design.

Manuel Kabin serilerimiz operatöre maksimum
rahatlık sunarken mümkün olan en yüksek performansı elde etmenizi sağlıyor. Dayanıklı konstürksiyonu ve geri kazanım özelliği sayesinde
düşük işletme maliyetize katkıda bulunuyor.
Tozu kabin içerisinde tutarak işletmenizde temiz
ve güvenli çalışma imkanı sağlıyor.

Our Manual Booth series offers the operator maximum comfort while ensuring you achieve the highest
possible performance. Thanks to its durable construction and recovery feature, it contributes to your low
operating costs. By keeping the dust in the cabin, it
provides a clean and safe working environment for
your business.

Özellikler:

Features:

Polyester kartuş filtreler

Polyester filter cartridges

Galveniz kaplama çelik konstrüksiyon

Construction made of galvanized steel

Otomatik patlatma fonksiyonu ile uzun
ömürlü ve güvenilir hava akışı

Automatic cartridge reverse pulsing for
long-lasting, reliable airflow

Bakımı kolay ve pratik tasarim

Easy to maintain and practical design

Ex-proof aydinlatma

Ex-proof lighting

CE sertifikalı kontrol panosu

Electric control board CE

Entegre pnomatik vibrasyonlu elek

Integrated pneumatic vibrating filter sieve

Opsiyonlar:

Options:

Extraction ducts with silencers

Extraction ducts with silencers

Paslanmaz çelik paneller

Stainless steel panels

1

Egsoz Fanı
Exhaust Fan

2

Patlaç Valfi ve Hava Deposu
Pulse Valve and Air Tank

3

Kartuş Filtreler
Cartridge Filters

4

Vibrasyonlu Toz Eleği
Vibrating Filter Sieve

5

Parça askısı
Product Hanger
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Ex-proof Aydınlatma
Ex-proof Lighting

7

Operatör
Operator

8

Kontrol Panosu
Control Panel
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Gösterilen Model: MK3 Manuel Toz Boya Kabini
Shown model: MK3 Manual Powder Coating Booth

ZAMANLANABİLİR TEMİZLEME ROTATING HOOK FOR PARTS
AUTOMATED REVERSE-PULSING PARÇA DÖNDÜRME KANCASI

VİBRASYONLU TOZ BOYA ELEĞİ
VIBRATING FILTER SIEVE

Zaman ayarli patlatma fonksiyonu sayesinde içeriden dışarı
doğru verilen hava akışı ile
biriken tozlar temizlenir ve
geri dönüştürülmesi sağlanır.

Kabinin tavan bölmesinde bulunan döner kanca sayesince
parçalar asılarak kendi
çevresinde döndürülme sureti
ile boyanabilmektedir.

Vibrasyon özellikli toz boya
eleği enjektör soketi girişi sayesinde tabancalara
bağlanır. Tekerleklidir ve contalı sıkıştırma mekanizmalıdır.

Thanks to the time adjustable
reverse-pulsing function, the air
flow directed from the inside to
the outside. Accumulated dust
is then cleaned from the filter
surface and recycled.

Parts can be fixed from a single
point and painted by rotating
them around themselves with the
help of a rotating hook located in
the cabin’s ceiling.

Vibrating Filter Sieve can be easily
connected to the guns by the
injector socket. It has wheels for
easy transportation and gasketed
compression mechanism.

STANDART MANUEL TOZ BOYA KABİNİ ÖLÇÜLERİ
STANDART POWDER COATING BOOTH SIZES
Ürün Görseli
Product Visual

Ürün Kodu
Product Code

Ölçüler
Dimensions

Filtre Sayısı
Filter Count

MK 1

800 x 2000 x 1750

1

MK 2

1200 x 2000 x 1850

2

MK 3

1200 x 2000 x 1850

3

MK 4

1600 x 2000 x 1850

4

MK 5

2000 x 2000 x 1950

5

MK 6

2400 x 2000 x 1950

6

MKK 3

2200 x 2000 x 1850

3

MKK 4

2600 x 2000 x 1950

4

MKK 5

3000 x 2000 x 1950

5

KK 6

2400 x 2550 x 2000

6

KK 8

3200 x 2750 x2000

8

KK 10

4000 x 2950 x 2000

10

Detaylar
Details
MK1 ve MK2 serileri tekli halde küçük ebatlı
parçaların boyanmasında tercih edilmektedir.
MK1 and MK2 series booths are ideal for manual coating of small batches and one-off parts.

MK3, MK4, MK5 ve MK6 serileri orta ebatlı
parçaların boyanmasında tercih edilmektedir.
MK3, MK4, MK5 and MK6 series booths are ideal for
manual coating of medium sizes parts.

MKK Serisi kabinler iki yanlarında olan açıklıklar
sayesinde konveyör geçişine olanak tanımaktadır.
Parçalar kabin dışarısında yüklenerek konveyör
yardımı ile kabin içerisine alınmaktadır.
MKK Series cabins have openings on both sides which
allow conveyor passage. The parts are loaded to the
conveyor line outside the cabin and taken into the
cabin with the help of a conveyor.

KK Serisi kabinler iki yanlarında olan açıklıklar
sayesinde konveyör geçişine olanak tanımaktadır.
Karşılıklı konumlandırılmış kabinler sayesinde
ürünlerin iki tarafı da döndürülmesine gerek
kalmadan kolaylıkla boyanabilmektedir.
KK Series cabins have openings on both sides which
allow conveyor passage. Thanks to the cabinets positioned opposite each other, both sides of the products
can be easily painted without the need to rotate.

MAK 3

2200 x 2000 x 1850

3

MAK 4

2600 x 2000 x 1950

4

MAK 5

3000 x 2000 x 1950

5

Open face design is ideal for customers with large parts
and parts with variable different sizes.

MYK 3

1200 x 2200 x 3000

3

MYK 4

1600 x 2200 x 3000

4

MYK 5

2000 x 2200 x 3000

5

Yarı açık oda şeklinde tasarlanmış toz boya kabinleri uygulayıcının içerisinde yürüyerek girebilmesine ve ürünlerin araba ile içeri alınmasına olanak
sağlamaktadırlar.

MYK 6

2400 x 2200 x 3000

6

Özel Ölçüler: İhtiyacınıza yönelik özel ebatlarda üretim yapılmaktadır.
Custom models: Tailor made solutions can be done regarding customer’s needs.

Açık Cepheli modeller büyük ve farklı ebatlarda
parça boyama ihtiyacı olan işletmeler tarafından
için tercih edilmektedirler.

Walk in booths allow painters to walk inside the booth
and take the products inside with the help of carts or
racks.

Gösterilen Model: MK5 Manuel Toz Boya Kabini
Shown model: MK5 Manual Powder Coating Booth

Gösterilen Model: Özel Ebatlarda İmal Edilmiş Manuel Toz Boya Kabini
Shown model: Custom Size Manual Powder Coating Booth

Sitemizi ziyaret ederek bize ulaşabilir veya teklif alabilirsiniz:
Reach us or Request an offer by visiting:

www.elsisan.com

+90 224 241 30 90
elsisan@elsisan.com

