QUICKER, CLEANER,
PERFECT PAINTWORK.

Tämä on tuttu ongelma
maalamoissa:
Staattinen varaus vaikuttaa negatiivisesti
maalauksen laatuun.
Pölyhiukkaset ja muut virheet maalauspinnassa vaativat työlästä jälkikäsittelyä,
mikä aiheuttaa lisäkustannuksia ja vie
paljon aikaa.

Ratkaisu:
IONSTARin
avulla
automaalarit
kaikkialla maailmassa voivat poistaa
ajoneuvon pintaan syntyviä plus- ja
miinusvarauksia. Heille on tarjolla
runsaasti kustannuksia säästäviä etuja.
IONSTAR estää pölyä, nukkaa ja muita
epäpuhtauksia tarttumasta maalipintaan
sekä nopeuttaa puhtaan ja täydellisen
maalaustuloksen saavuttamista.
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Täydelliset
maalipinnat:
Patentoidun tekniikan ansiosta IONSTAR
on markkinoiden tehokkain ratkaisu.
Autojen,
moottoripyörien,
kuormaautojen, linja-autojen, veneiden ja
kaikentyyppisten
teollisuustuotteiden
maalauksessa IONSTARin erikoispintakäsittely takaa paremman tuottavuuden, nopeammat läpimenoajat ja
paremmat lopputulokset.

Älykäs antistaattinen pistooli.
Made in Germany - moderneille maalaajille maailmanlaajuisesti.
IONSTAR on ensimmäinen innovatiivisella kuituoptiikkatekniikalla varustettu antistaattinen pistooli, joka tarjoaa
entistä enemmän huippusuorituskykyä parhaita maalaustuloksia varten.
Lähes 100-prosenttinen pölyhiukkasten välttäminen ja maalin parempi tarttuvuus. Maalarin kannalta se
tarkoittaa parasta mahdollista maalaustulosta, huomattavasti vähemmän jälkikäsittelyä ja entistä suurempaa
maalaustehokkuutta.

IONSTAR antaa 30 vuoden
innovaatiotietotaidon ansiosta
maalarin käsiin maailman
älykkäimmän ja kevyimmän
ammattikäyttöön tarkoitetun
ionisointipistoolin.
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Koe älykkäämpi maalausprosessi.....

QUICKER, CLEANER,
PERFECT PAINTWORK.

Ainutlaatuisia
Etusi
• Lähes 100 % vähemmän pölyhiukkasien tarttumista
• IONSTAR-ionisointitekniikka parantaa maalin tarttuvuutta
• Ei tummenemista tai tummia reunoja
• Vähemmän sävytysongelmia
• Ei staattista varausta, vähemmän jälkikäsittelyä
• Säästää aikaa, materiaalia ja rahaa
• Patentoitu turbiinigeneraattoritekniikka
• Käytännöllinen ja ergonominent
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etuja

Tuotteen ominaisuudet
• Entistä kestävämpi kompaktin rakenteen ansiosta
• Paino vain 240 g
• 5 vuoden takuu mahdollinen
• Työskentelyalueen laserosoitin
• Vaihtuva LED-tilaosoitin
• Ei tarvitse sähköjohtoa tai akkuja
• Ei akun lataamista, ei vaivaa
• Huoltovapaat ionisointikärjet
• EX (ATEX), CE und UKCA sertifioitu
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Laatu ja teho

Suos. käyttöpaine:: 2,5-3,5 Bar / 0,25 - 0,35 MPa / 30 - 50 psi
Maks. käyttöpaine: 5,5 Bar / 0,55 MPa / 80 psi
Lämpötila-alue: -15 - 50°C / 5 - 122°F / 258 - 323°K
Suos. ilmavirran määrä: 150 l/min / 5,3 cfm
Nimellisjännite: 12V
Suurjännite: 5,1kV / ED 20%
Mitat:
Korkeus - 190 mm
Leveys - 110 mm
Syvyys - 34 mm

Patentoitu
tekniikka
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Valmistaja: Hermann Innovations GmbH
II 36 bpm IIA 80°C
Tyyppi: IONSTAR®
Tuotenro: 14883
Sertifioitu :

Hermann-tuotanto tapahtuu 100-prosenttisesti Saksassa
ideasta aina valmiin tuotteen toimitukseen asti.

Made in Germany

Tuotenro: 14883

IONSTAR®
• Entistä kestävämpi kompaktin rakenteen
ansiosta
• Paino vain 240 g
• Työskentelysäteen laserosoitin
• Huoltovapaat ionisointikärjet
• Patentoitu turbiinigeneraattoritekniikka
• Sis. EU-kytkennän paineilmaletkuille
• Ex (ATEX), CE und UKCA sertifioitu
• 5 vuoden takuu mahdollinen

Tuotenro: 14885

Antistaattinen IONSTAR®
erikoisletku
• Antistaattinen letku, vahvistettu paineilmaletku
• Erityisen kestävä ja joustava
• Sis. turvapaineilmakytkimen
• 10 m pitkä
• Erittäin UV- ja hankauksenkestävä
• Johtavuus: <106 Ωm

Tuotenro: 14884

IONSTAR® Box
• Magneettikiinnitys
• Helppo sijoittaa työpajaan/maalauskammioon
• IONSTARin helppo asetus ja poisto
• Suojaa IONSTARia roiskeilta ja lialta
• Sulkeutuu itsestään
• IONSTARia ei tarvitse irrottaa
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Herrmann Innovations GmbH
Bahnhofstr. 32
D-93483 Pösing
Deutschland
Tel.: +49 (0) 9762 9397 624
Email: info@herrmann-innovations.com
www.herrmann-innovations.com

@ldetailing_girl

#ionstarcrew ja
@ionstarcrew

@lackwerk_hannover
Seuraa kansainvälistä IONSTAR CREW.
Influencer....

@killa_calli_88
@lucky13paintshop

@painter_isse
@mueckefutz

@damageundone

@the_elite_refinisher

@gunsandhoses

@kolliktiv_barock

@robert_forsgren

@paintbytony

