přehled výrobků

stříkací a lakovací systémy

Značková kvalita
WALTHER PILOT – značková kvalita od
roku 1923. Každý den se snažíme, aby
slova „Vyrobeno v Německu“ nebyla
jen prázdnou frází.
Prioritou je ekonomické využití našich
výrobků a spokojenost zákazníka.

Ochrana životního prostředí a zdraví
se řídí ekologickými a bezpečnostními
předpisy.
Veškeré výrobní postupy jsou
dodržovány s ohledem na ochranu
životního prostředí.

Potřebujete řezat laserem?
WALTHER PILOT má i v této
oblasti mnoholeté zkušenosti.
Sídlo ﬁrmy a výrobní závod se nacházejí
ve Wuppertalu-Vohwinkelu. Stříkací pistole
se zde vyrábí od roku 1923. Moderní výrobní
centra zajišťují absolutní přesnost a tím splňují
veškeré potřeby zákazníka. Ve výrobním závodě
ve Wuppertalu se vyrábí také malá zařízení
na dopravu materiálu.

Další výrobní závod v Neunkirchenu –
– Struthüttenu se neustále rozšiřuje.
Zde se pod nejpřísnějšími výrobními postupy
zhotovují tlakové zásobníky materiálu i odsávací
zařízení. V oblasti tlakových zásobníků
je WALTHER PILOT špička na trhu.
Vyrábíme jak standardní, tak i zakázková
provedení výrobků ve všech velikostech.

Naším Turbo-laserem Vám
vyřežeme veškeré díly
s maximální přesností
a efektivitou.
Obraťte se na nás a my Vám
rádi vyjdeme vstříc ve všech
směrech.

Kompletní systémy s dopravou materiálu
Jako dodavatelé kompletních
systémů vytváříme sestavy se vším,
co k tomu patří.

Novinka! Zařízení pro dopravu materiálu
vybaveno pneumatickým zvedákem víka tlakové
nádoby. Tím je zaručeno snadné plnění a jemné
díly zařízení jsou dobře chráněny.

• Stříkací pistole
• Čerpadla
• Míchadla
• Záchytné nádrže
• Regulace tlakového vzduchu
• Ovládací skříně
• Odsávání přestřiku

Schéma cirkulace materiálu vysokotlakého
oběhového zařízení.

Zařízení ke zpracování dvoukomponentních
laků s tlakovým zásobníkem pro tvrdidla,
vybavené elektronickým míchacím a dávkovacím systémem.
Všechny části sestavy stříkacího zařízení
jsou navrženy tak, aby splnily požadavek
na kvalitu, výkon a bezpečnost zařízení.
Na Vaše přání Vám sestavíme zařízení přesně
podle Vašich požadavků.

Stříkací pistole pro každé použití
WALTHER PILOT nabízí stříkací pistole a systémy
pro nejjemnější povrchové úpravy při nízké
spotřebě materiálu.
Tím se Vám pořizovací náklady rychle vrátí zpět.
Použití tlakových zásobníků Vám zaručuje
perfektní výsledky povrchových úprav.
Materiál je tak bezpečně uchován a je zajištěna
jeho stálá doprava pod neměnným tlakem.
Typ míchadla dodáme podle Vašeho přání.
Pilot Vario
Model stříkací pistole od WALTHER PILOT
– jednička v použití

Pilot Maxi
Tuto inovační
stříkací pistoli
dodáváme ve
3 verzích jako:

• vysokotlakou (HD)
• středotlakou (MD)
• nízkotlakou
Pilot Mini
Kompaktní model
s plastovým tělem
v kombinaci s nerez
ocelí. Superlehká
a jednoduchá pistole,
vhodná pro každou práci.

(systém HVLP)

Pilot I
Dekorační stříkací
pistole s horní
nádobkou
a dřevěnou rukojetí.

Pilot III F
Robustní průmyslová stříkací pistole.
Různé možnosti připojení:
horní nádobka, spodní nádobka, tlakový
zásobník, čerpadlo.
Na špatně dostupná místa dodáváme rozsáhlý
sortiment tryskových prodloužení.
Automatické stříkací pistole
pro širokou škálu užití.
Standardní, nízkotlaké, cirkulační
a v provedení pro lepidla.
Pistole jsou přizpůsobeny
pevnému uchycení v držáku
nebo pro rychloupínací adaptér
robotického ramena.

Nástřik lepidel
– doména WALTHER PILOT
Nabízíme stříkací a dopravní systémy
pro konvenční a disperzní lepidla.
Odpovídající technologii nabízíme
i pro aplikaci a nanášení vícesložkových materiálů

Stříkací automaty
Specialitou ﬁrmy WALTHER PILOT jsou
stříkací automaty pro přesný nános barvy
s ohledem na ostrost hran nástřiku.
Tyto automaty jsou určeny k bezdotykovému značení barvou a k provádění
spousty ostatních stříkacích prací, kde
je nutná jemnost a přesnost nástřiku.

Tlakový zásobník
materiálu
WALTHER PILOT dodává tlakové
zásobníky a zásobníky na míchání
barvy. Všechny zásobníky jsou,
pro vyšší bezpečnost,
válcovitého tvaru.
Evropské předpisy pro výrobu
a provoz jsou přísně dodržovány.
Podle přání Vám dodáme zásobníky s ručním, pneumatickým
nebo elektrickým míchadlem.

Čerpadla - Airless
Membránová čerpadla
dodáváme z umělé hmoty, hliníku
nebo z nerezové oceli.
Pístová čerpadla
pro dopravu kapalin
Vysokotlaká zařízení s podporou
vzduchu (airmix) a bez podpory
vzduchu (airless)
Stříkací zařízení s membránovým
čerpadlem a vzduchovou pistolí

WALTHER PILOT vyrábí zásobníky
v pozinkovaném provedení nebo
z nerezové oceli.

Stříkací stojany / Stříkací stěny / Stříkací kabiny
Vyrobíme Vám zařízení na míru a za příznivou cenu.

• Zařízení se suchým odloučením:

- stříkací stojany, stěny, stoly a kabiny
- kombinované stříkací a vysoušecí boxy

• Zařízení s mokrým odloučením

Vícevrstvé ﬁltry (typ CI)
mají velmi vysokou
absorpční schopnost.

- stříkací stojany, stěny a kabiny
- kompletní ﬁltrační jednotky vody

• Kabiny pro odsávání přestřiku
• Sušící komory
• Systémy přivádění vzduchu
• Rozvody a ventilace

Stříkací technika
Ruční stříkací pistole
Automatické stříkací pistole
Nízkotlaké stříkací pistole (systém HVLP)
Airless zařízení
Elektrostatické pistole

Odsávání přestřiku
Kombinované stříkací a vysoušecí boxy
Odsávací systémy se suchým odloučením
Odsávací systémy s mokrým odloučením
Sušící komory
Systémy přivádění a ﬁltrace vzduchu

Tlaková vzduchotechnika
Filtry - regulátory tlakového vzduchu

Pracovní ochranné pomůcky,
ﬁltrační technika, čistící a mycí
zařízení

Doprava materiálu
Tlakové zásobníky na materiál
Beztlaké zásobníky
Doprava materiálu - systémy
Míchací zařízení
Odměřovací a dávkovací zařízení
Čerpadla na kapaliny
Filtry - regulátory tlakového vzduchu
Rozsáhlý sortiment příslušenství
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