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Acoperire cu pulberi electrostatice pentru
acoperirea fără praf și fină a cablurilor, sârmelor, furtunurilor, 

profilelor și benzilor, cu pulberi precum talcul, stearatul, 
pudră hidrofugă, etc. 

rapid    uniform   fără praf 

CERT I F I  CAT PENTRU CONFORMI TAT E CONFORM 



APLICARE DE PULBERI 
cu o aderență bine definită... 

Mașină de acoperire cu pulberi 

Această mașină este rezultatul dezvoltărilor ulterioare ale modelului 

precedent PBA 30-2E. Prin dezvoltarea de noi tehnici în domeniul 

sistemelor electrostatice și de filtrare, am reușit să simplificăm 

mașina, să reducem considerabil consumurile, să reducem 

costurile, dar să păstrăm calitatea bine cunoscută a acoperirilor cu 

pulberi. 

Produsul care urmează să fie tratat este acoperit uniform cu pulberi 

prin intermediul a două (unul) pistoale de aplicare electrostatice. 

Încărcarea electrostatică nu doar că generează o distribuție uniformă 

a pulberilor pe suprafață, însă garantează o aderență foarte bună a 

acestora pe produs. Mai mult decât atât, în afara camerei de aplicare a 

pulberilor de pe produs nu cade deloc pulbere. 

Funcționarea fără absolut nici urmă de praf a mașinii este obținută 

prin intermediul unui sistem complet nou de filtrare, care nu mai 

este curățat cu ajutorul aerului comprimat. Consumul de aer 

comprimat al mașinii poate fi astfel redus cu aproximativ 2/3. 

Pulberea este absorbită de pompe cu jet (duze Venturi) dintr-un 

buncăr de pulbere fluidizată și aplicată prin intermediul pistoalelor 

direct pe produs. Cantitatea de pulbere, precum și încărcarea 

electrostatică sunt reglabile în funcție de viteza de extrudare. 

Avantaje 
> 1-2 pistoale de aplicare a pulberilor, 100 kV 
> filtru care nu este curățat prin intermediul 
    aerului comprimat 
> consumul de aer comprimat este redus cu 2/3 
> aderență bine definită 
> cameră internă de aplicare a pulberii 
> indicarea debitului de pulbere cu sistem de 
    alarmă 
> cameră individuală de aplicare a pulberii 
> rezervor de pulbere de 90 l 
> echipament de dozare fină 
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R  A  P  I  D   C  U  R  A  T   F  Ă  R  Ă   P  R  A  F   P  R  E  C  I  S

D  E  S  C  R  I  E  R  E  A   M  A  Ș  I  N  I  I

1. Pistol de aplicare a pulberilor de 100 kV: Montat în poziție 

orizontală cu plăci elastice interschimbabile pentru reglarea dimensiunii 

norului de pulbere. 

2. Camera de aplicare a pulberii: Realizată din polistiren de 

10 mm grosime cu cameră internă de aplicare a pulberii pentru 

atenuarea fluxului de vacuum și creșterea calității acoperirii cu 

pulbere. 

3. Echipament de dozare micro-fină: Pentru a optimiza procesul

de aplicare a pulberilor la o viteză redusă de extrudare, mașina 

poate fi echipată opțional cu un echipament de dozare permanent 

reglabil, prin care se asigură transferul doar a cantității corecte de 

pulbere la pistoalele de pulverizare. 

4. Panoul de comandă/ Indicatorul pentru fluxul de pulbere:

Panoul operatorului în formă compactă pentru controlul câmpului 

electrostatic, reglajul cantității de pulbere și indicator al fluxului de 

pulbere, include contacte fără potențiometre, lampă/ sonerie de 

avertizare. 

5. Realimentarea cu pulbere/ Uscătorul pentru aerul 

comprimat: În partea din spate a mașinii se află o ușă prin care se 

poate realimenta mașina cu pulbere, chiar și atunci când aceasta 

este în funcțiune. Pentru protecția filtrelor, a patului de fluidizare și 

a pulberilor, se va monta un uscător de aer. 

6. Buncăr pentru pulbere: Pentru realimentarea automată a mașinii, 

punem la dispoziție un buncăr de 90 l pentru pulbere, care este conectat 

la mașină prin intermediul unui furtun de 3 m lungime. Controlul acestui 

buncăr se face prin intermediul unui senzor de nivel plasat în interiorul 

mașinii. 



 
Gama de diametre:                max. 110 mm 

Benzi/profile: 

100 kV 

1 – 2

1 – 2

6 bar

18 l

Greutate aprox. 280 kg

DATE TEHNICE 
D A T E  T E H N I C E

Mașină de acoperire cu pulberi

Câmp electrostatic:

Pistoale de pulverizare:

Pompe de jet: 

Aer comprimat: 

Volumul de umplere:

max. 200 mm lățime 

Puterea consumată:           0,7 kW 

Dimensiuni adâncime 280 mm x lățime 510 mm 
camera de aplicare a pulberii: x înălțime 365 mm 

Dimensiuni adâncime 1.140 mm x lățime 800 mm 

mașină: x înălțime 1.942 mm 

Volumul de umplere: 90 l 

Aer comprimat: 6 bari 

Furtunul de cuplare: max. 3 m 
Puterea consumată:  prin mașina de aplicare a pulberii 

Dimensiuni: adâncime 540 mm x lățime 500 m 

x înălțime 840 mm 

greutate: 35 kg 

Buncărul pentru pulbere

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice. 
La cerere putem pune la dispoziție mașini speciale. 

Mașini speciale 
Pentru linii de extrudare în care nu există spațiu pentru mașină 

putem livra o cameră independentă de aplicare a pulberii cu 

dimensiuni standard. Pentru mașinile SZ de torsadare, camera 

independentă de aplicare a pulberii este disponibilă și cu o lățime de 

200 mm. Furtunul dintre mașină și camera de aplicare a pulberii 

poate avea o lungime de maxim 3 m. De asemenea, punem la 

dispoziție și mașini fără aplicare electrostatică a pulberilor, pentru 

aplicații simple cum ar fi acoperirea furtunurilor și a profilelor de 

cauciuc. Pentru acoperirea benzilor, sunt disponibile mașini cu o 

lățime de lucru de 1.000 mm. 

I s t o r i c u l  C o m p a n i e i  
Rolf Schlicht GmbH, Hamburg 

Rolf Schlicht GmbH din Hamburg, fondată în 1959, comercializează mașini și linii către producători de pe tot globul din industriile 
producătoare de cabluri, cauciuc și materiale plastice. O rețea de vânzări bine pusă la punct, cu reprezentanți în peste 30 de țări 
garantează o cooperare fără probleme între client și producător. Departamentul nostru bine organizat de asistență a clienților 
asigur  ă livrarea rapidă a mașinilor sau a pieselor de schimb, precum și a serviciilor efectuate de către personalul nostru tehnic. 
Procesul de livrare se face în conformitate cu standardul ISO 9001. Dispunem de mașini de test, iar departamentul nostru de 
proiectare este echipat corespunzător pentru dezvoltarea de mașini speciale. 




