
Ręczne powlekanie dużych 
powierzchni wymaga 
czasu i wysiłku. Może to 

powodować zmęczenie lakier-
ników i wpływać na obniżenie 
jakości powłok. Rozwiązaniem 
tego problemu jest najnowsza 
propozycja firmy Gema Switzer-
land – technologia PowerBoost  

Ręczne malowanie proszkowe 
z dodatkową mocą

OPTIFLEX PRO – ZNACZNIE ULEPSZONA WYDAJNOŚĆ 
MALOWANIA, MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
I NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA STEROWANIA

G E M A  S W I T Z E R L A N D  G M B H

www.gemapowdercoating.com/en

Gema wprowadziła na rynek nowe urządzenia do ręcznego malowania 
proszkowego OptiFlex Pro, które zapewniają wyższą wydajność 
malowania. Nową serię wyposażono w funkcję PowerBoost, dzięki 
której uzyskujemy wyższe napięcie i dodatkową moc ładowania farb 
proszkowych. Zapewnia to dokładniejsze i szybsze pokrywanie detali 
farbami, również tymi, które są trudniejsze w aplikacji. 

polegająca na możliwości akty-
wowania dodatkowej mocy ła-
dowania - napięcia do 110 kV 
i prądu do 110 µA. W funkcję 
tę, uruchamianą za pomocą 
jednego przycisku, wyposa-
żono ręczne urządzenia no-
wej generacji – OptiFlex Pro. 
Rezultatem jest maksymalna 

wydajność powierzchniowa 
i znacznie zwiększona wydaj-
ność elektrostatyczna, nawet 
w przypadku najtrudniejszych 
do naładowania farb proszko-
wych. Maksymalne napięcie 110 
kV optymalnie ładuje cząstki 
proszku w każdej sytuacji, nieza-
leżnie od rodzaju farby. Zwięk-
szone napięcie ładowania nie 
powoduje żadnego zagrożenia 
dla operatora. Nowa konstruk-
cja spełnia wszystkie wymaga-
nia dyrektywy ATEX oraz norm 
dotyczących urządzeń pracu-
jących w strefach zagrożonych 
wybuchem. 

Pistolet ręczny OptiSelect 
Pro został tak zaprojektowany 
i przetestowany, aby zapew-
nić maksymalne bezpieczeń-
stwo pracy. Dotyczy to rów-
nież wszystkich dostępnych 
akcesoriów. 

POWERBOOST 
– INTERAKCJA 
NAJNOWSZYCH 
TECHNOLOGII

PowerBoost to zintegrowa-
na interakcja pistoletu, jednostki 
sterującej oraz dyszy natrysko-
wej. Komponenty specjalnie za-
projektowane dla PowerBoost 
zapewniają wysoką wydajność 
ładowania dla szerokiej chmury 

 Nowy system do ręcznego 
malowania firmy Gema 
OptiSelect Pro oferuje 
wiele dodatkowych 
możliwości. 
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proszkowej. Działanie tego sys-
temu można porównać do ma-
lowania szerokim pędzlem, który 
obejmuje większą powierzch-
nię i zapewnia dokładniejsze 
pokrycie. 

Wysoka wydajność powle-
kania, precyzyjne sterowanie za 
pomocą sprawdzonych funkcji 
DVC i PCC oraz bogata gama 
dysz i akcesoriów sprawiają, że 
nowa generacja pistoletów serii 
OptiFlex Pro jest idealnym roz-
wiązaniem dla każdego zasto-
sowania przemysłowego. Lakie-
rowanie, czy to standardowymi 
proszkami, czy trudniejszymi 
w aplikacji farbami metaliczny-
mi dużych powierzchni lub deta-
li o skomplikowanych kształtach 
nie nastręcza już problemów. 
Dzięki nowym aplikacjom uzy-
skać można wysokie wyniki po-
wlekania w optymalnie krótkim 
czasie. 

Wszystkie jednostki ręczne 
OptiFlex Pro są standardowo 
wyposażone w najnowsze ste-
rowniki OptiStar 4.0 i są kompa-
tybilne z aplikacją mobilną Gema 
E-App. Lakiernicy i kierownicy 
produkcji mogą sprawdzać dane 
dotyczące wydajności i przeglą-
dów oraz dodatkowo uzyskiwać 

dostęp do konfiguracji i infor-
macji o systemie za pomocą 
smartfonu. Za pośrednictwem 
Gema E-App dostępne są rów-
nież instrukcje obsługi, strona 
internetowa i dane kontaktowe 
lokalnego dystrybutora Gema. 

OPTISELECT PRO – 
JESZCZE BARDZIEJ 
WYWAŻONY I WYGODNY

Koncepcja i dobór materia-
łów do nowego aplikatora Opti-
Select Pro zostały gruntownie 

zmienione w celu uzyskania wy-
sokiej wydajności, którą zapew-
nia technologia PowerBoost. Ak-
tywacja tej funkcji bezpośrednio 
przyciskiem na pistolecie pozwa-
la operatorowi na wykorzystanie 
dodatkowej mocy w dowolnym 
momencie. Pistolet ręczny jest 
lekki i wyważony, a jednocze-
śnie bardzo wytrzymały i trwa-
ły. Oczywiście spełnia najwyższe, 
określone w normach standardy 
bezpieczeństwa. 

Nowy pistolet ręczny uła-
twia również zmianę koloru. 

 PowerBoost to połączenie 
nowoczesnego sterowania, 
mocnego pistoletu do pow-
lekania i wydajnej płaskiej 
dyszy rozpylającej.

 Nowy pistolet ręczny 
OptiSelect Pro z technolo-
gią PowerBoost zapewnia 
wysoką wydajność i kom-
fort pracy.
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Zintegrowana funkcja czysz-
czenia uruchamiana przy-
ciskiem umiejscowionym 
w pistolecie, usuwa proszek 
od inżektora do końcówki dy-
szy. Opcjonalnie dostępny jest 
także moduł PowerClean. Za-
pewnia on jeszcze silniejsze 
czyszczenie, a jego zastoso-
wanie umożliwia czyszczenie 
układu podawania proszku bez 
konieczności wyciągania rury 
ssącej z zasobnika. Zewnętrzna 
obudowa jednostki sterującej 
została pokryta antystatyczną 
farbą proszkową, co zapobiega  
przywieraniu proszku do po-
wierzchni obudowy ułatwiając 
proces czyszczenia urządzenia.

SPRAWDZONA 
TECHNOLOGIA 
INŻEKTORA ZOSTAŁA 
STWORZONA OD NOWA

Inżektor OptiFlow jest sto-
sowany jako standard w urzą-
dzeniach ręcznych firmy Gema. 
Nowa wersja sprawdzonej tech-
nologii ma tylko jedną część 
eksploatacyjną – tulejkę inżek-
tora zintegrowaną z dyszą. Po 
wymianie tego elementu inżek-
tor pracuje jak nowy. Nowator-
ska konstrukcja inżektora wy-
miernie poprawia wydajność 
transferu i wynosi sprawdzoną 
technologię OptiFlow na nowy 
poziom. Aby spełnić najwyższe 

wymagania dotyczące stałych 
i powtarzalnych wyników lakie-
rowania, a także stabilnego wy-
soko wydajnego transferu farby, 
niektóre modele OptiFlex Pro 
są dostępne z pompą aplikacyj-
ną OptiSpray. 

ODPOWIEDNI DLA 
KAŻDEJ LAKIERNI 

Nowa generacja OptiFlex 
Pro przekonuje potencjalnych 
klientów znacząco zwiększoną 
wydajnością malowania, mak-
symalnym bezpieczeństwem 
i najnowocześniejszą technolo-
gią sterowania. Nową konstruk-
cję charakteryzuje nowoczesny, 
przejrzysty design, a inteligent-
ne rozwiązania, takie jak uloko-
wanie kolumny poza środkiem 
urządzenia zapewniające wię-
cej miejsca na umieszczenie kar-
tonu z proszkiem, sprawiają że 
urządzenie jest ergonomiczne 
i wygodne w obsłudze.

Dzięki OptiFlex Pro Gema 
wprowadziła na rynek serię apli-
kacji gotowych sprostać wszel-
kim wymaganiom stawianym 
urządzeniom do ręcznego ma-
lowania proszkowego. Potwier-
dzają to opinie pierwszych użyt-
kowników, którzy przetestowali 
nową generację urządzeń w naj-
bardziej wymagających warun-
kach produkcyjnych.        

 Inżektor OptiFlow 
jest wyjątkowo łatwy 
w obsłudze i wydajny. 

 Wszystkie jednostki 
OptiFlex Pro są zapro-
jektowane, by ułatwić 
i usprawnić proces lakie-
rowania.
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Gema Switzerland GmbH
Moevenstrasse 17 | 9015 St. Gallen | Switzerland
T: +41 71 313 83 00 | F: +41 71 313 83 83

Szwajcarski  
Know-How dla 
Twojej Lakierni:

Inteligentne  
systemy  
automatyczne

Ręczne aplikacje  
proszkowe

Optymalizacja  
procesu  
lakierniczego

Instalacje pod  
klucz i wsparcie  
techniczne  
użytkownika

Serwis, materiały  
eksploatacyjne,  
części zamienne,  
szkolenia

www.gemapowdercoating.com

OFICJALNY DYSTRYBUTOR Gema Switzerland GmbH

P.C.Systems Sp. z o.o. 
Nowa 23, Stara Iwiczna 
PL-05-500, Piaseczno 
+48 22 737 72 62 
info@pcsystems.com.pl

ww.pcsystems.com.pl

EKO-BHL Sp. z o.o. 
Połczyńska 89 
01-301 Warszawa 
+48 22 664 54 24 
tuszko@eko-bhl.pl

www.eko-bhl.pl


