
Your global partner for high quality powder coating

Ręczne malowanie proszkowe

Nowa rodzina urządzeń manualnych OptiFlex®2, oddaje w 
Twoje ręce najbardziej zaawansowaną na świecie technolo-
gię malowania proszkowego. Napylaj proszek z niezwykłą 
łatwością, wydajnie pokrywaj skomplikowane kształty, 
zachowując wysoką jakość powłoki nawet w najbardziej 
wymagających środowiskach – w każdym miejscu na Ziemi.

OptiFlex®2
any powder 
any part 
any place



any powder

Funkcje sterujące dla przyszłości

– Niespotykana dokładność regulacji natężenia i napięcia prądu, 
 zapewnia maksymalną wydajność i jednolitość powłoki.

– Dla wymagających proszków (np. metalicznych lub efektów 
 specjalnych), OptiFlex®2 oferuje funkcję Precision Charge Control
 (PCC), zapewniając zwiększoną dokładność regulacji ustawień 
 natężenia prądu poniżej 10 µA.

– Dzięki czytelnemu panelowi operacyjnemu można z łatwością 
 ustawić optymalne parametry dla danych warunków. Efekt? 
 Doskonała jakość powłoki i powtarzalność malowania!

Obsługuje dowolny proszek
Obecnie stajesz przed wyzwaniem napylania proszków w 
wielu kolorach i różnym składzie chemicznym. OptiFlex®2 
daje Ci moc i kontrolę niezbędną do osiągnięcia doskona-
le wyglądającego wykończenia powłoki lakierniczej, przy 
użyciu dowolnego proszku.

Optymalna ergonomia
Lekki, ergonomicznie zaprojektowany pistolet zapewnia 
lepsze wyważenie i wyczucie, pozwalając na komfortowe 
operowanie, dzięki czemu malowanie będzie się odbywać 
szybciej oraz dokładniej.

Na panelu dostępne są 3  
programy standardowe 
(obiekty płaskie, profile i 
przemalowywanie)



any powder

Nowatorski pistolet proszkowy

– Moduł PowerClean™ jest nowym rozwiązaniem, które oczyszcza 
 całą drogę, jaką pokonuje proszek od pompy, do końca pistoletu. 
 Dzięki silnym podmuchom powietrza (30 Nm3/h), OptiFlex®2 poprawia 
 jakość napylania wymagających proszków i znacznie ułatwia zmianę 
 koloru.

– Zintegrowana, wydajna kaskada First Pass Power, o napięciu wyjścio-
 wym rzędu 100.000 V, efektywnie elektryzuje wszystkie typy proszków.

– Zdalne sterowanie z poziomu pistoletu, pozwala na elastyczną  
 regulację parametrów bez przerywania pracy oraz łatwe uruchamia- 
 nie trybu PowerClean.

Aplikuje proszek tam gdzie chcesz 
Skomplikowane geometrycznie pokrywane detale nie  
spowolnią Twojej pracy. OptiFlex®2 upraszcza krycie 
trudnych kształtów, dzięki precyzyjnemu napylaniu proszku 
dokładnie tam, gdzie chcesz.

Zoptymalizowane dysze dla lepszych rezultatów
Nowa generacja dysz zapewnia doskonałe rozprowadzanie 
proszku oraz znakomitą penetrację części, niezbędne przy 
malowaniu skomplikowanych geometrycznie części.

any part



any place

Wyszukane rozwiązania dla wysokiej wydajności

– Mobilny wózek z pierwszą na rynku, obracającą się w zakresie 
 360° jednostką sterującą, pozwala na elastyczne sterowanie w 
 dowolnym miejscu pracy. 

– Konstrukcja nowej, ultra wydajnej pompy proszkowej wykorzystuje 
 najbardziej efektywny kąt, by nieprzerwanie dostarczać proszek, co 
 skutkuje w zoptymalizowaniu zużycia powietrza i proszku.

– Opcjonalny pierścień SuperCorona® pochłania i neutralizuje wolne 
 jony, które zakłócają osadzanie się proszku na detalu.

Warunki nie mają znaczenia
Nieważne gdzie jesteś – z nową rodziną urządzeń do  
malowania ręcznego OptiFlex®2, będziesz napylał 
proszek idealnie. Pracując w niskich lub wysokich  
temperaturach, w wilgotnym bądź suchym otoczeniu 
– OptiFlex®2 zapewnia niesamowitą funkcjonalność i 
jakość, niezbędną do malowania proszkowego w  
dowolnym środowisku.

Te jednostki zniosą wszystko...
Wytrzymała, jednoczęściowa konstrukcja korpusu 
pistoletu, odlewany korpus pompy i stalowa konstrukcja 
wózka, zapewniają niezrównaną wytrzymałość i żywot-
ność w dowolnych warunkach pracy.



Do częstej zmiany koloru

Jeśli w swojej pracy musisz często i szybko 
zmieniać kolor farby, polecamy urządzenie 
OptiFlex®2 B. Zostało ono tak zaprojektowane, 
by możliwe było pobieranie farby  z oryginal-
nych kartonów..

– maksymalna elastyczność pracy 
– minimalny czas potrzebny na zmianę koloru 
– pobieranie farby bezpośrednio z 
 oryginalnego kartonu 
– pochyły stół wibracyjny gwarantujący 
 całkowite opróżnienie kartonu

Do ciągłej pracy z dużą ilością farby

Jeśli na co dzień pracujesz po kilka godzin z 
dużą ilością farby, polecamy urządzenie  
OptiFlex®2 F wyposażone w zbiornik proszko-
wy o pojemności 50 litrów.

– idealne rozwiązanie do pracy z dużą 
 ilością proszku 
– przeznaczony do pracy ze wszystkimi 
 rodzajami farb    
– 50 litrowy zbiornik proszkowy z  fluidyzacją
– zbiornik łatwy w czyszczeniu

OptiFlex®2 B OptiFlex®2 F



Zaawansowana technologia

Przy rozbudowach montowany na ścianach 
kabiny lub na stanowiskach produkcyjnych: 
OptiFlex®2 W może być integrowany z 
dowolnymi istniejącymi instalacjami. 

– wspornik może być zainstalowany na 
 każdej kabinie do malowania 
– przystosowany do pobierania proszku 
 z zasobnika fluidyzacyjnego

Do nakładania trudnych farb

Jeśli masz do czynienia z proszkami, które są 
trudne w obróbce, urządzenie OptiFlex®2 S 
jest stworzone dla Ciebie!

– jedyne w swoim rodzaju mieszadło   
– obróbka farb trudnych do fluidyzacji  
– praca z małymi ilościami proszku bez strat    
– wykorzystanie całej ilości proszku 

OptiFlex®2 W OptiFlex®2 S



OptiFlex®2 L OptiFlex®2 C

Do testów laboratoryjnych 

Jeśli potrzebujesz urządzenia 
do laboratorium lub do małych 
serii produkcyjnych, OptiFlex®2 C 
będzie najlepszym rozwiązaniem. 
Jest ono wyposażone w kubki o 
pojemności 150 ml lub 500 ml z 
auto-fluidyzacją.

– doskonale przystosowane do 
 obróbki małych ilości proszku 
– kubek z auto-fluidyzacją  
– przeznaczony do pracy z prosz-
 kiem w ilości od 20 do 250g 
– błyskawiczne czyszczenie

Do małych ilości

Jeśli na co dzień masz do czynie-
nia z małymi ilościami różnych 
detali, urządzenie OptiFlex®2 L 
jest stworzone dla Ciebie!

– zbiornik proszkowy do 
 fluidyzacji 
– praca max z 4 L proszku 
– wymienny zbiornik proszkowy 
– urządzenie łatwo demon-
 towalne, co umożliwia łatwe 
 czyszczenie

Możesz zwiększyć 
wydajność! 

Urządzenia OptiFlex®2  F i B 
są dostępne także w wersji 
podwójnej: wyposażone w 
dwie jednostki sterujące oraz 
w dwa pistolety ręczne.



Gema Switzerland GmbH
Mövenstrasse 17 | 9015 St.Gallen | Switzerland
T +41 71 313 83 00 | F +41 71 313 83 83
www.gemapowdercoating.com

Gema Switzerland

Your global partner for high quality 
powder coating

Skorzystaj z naszej wiedzy potwierdzonej ponad  
czterdziestoletnim doświadczeniem  w dziedzinie  
elektrostatycznego malowania proszkowego. Nasza 
oferta obejmuje cały szereg rozwiązań od prostych 
urządzeń do malowania ręcznego, po systemy w pełni 
zautomatyzowane. Proponujemy rozwiązania najlepsze 
z możliwych, spełniające oczekiwania klientów na całym 
świecie, w różnych segmentach rynku i odpowiadające 
różnym potrzebom i wymogom. Nasze przedstawicielstwa 
rozsiane po całym świecie zapewniają profesjonalną 
obsługę w dowolnym miejscu i czasie! 

Gema Switzerland GmbH należy do koncernu Graco. 
Sprawiamy, że produkty naszych klientów są bardziej 
trwałe i atrakcyjne. Nasi specjaliści od techniki  
wykończeniowej stworzyli technologie, procesy oraz 
surowce, które narzucają standardy w tej dziedzinie 
przemysłu.

Firma Gema Switzerland GmbH zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian  
technicznych bez uprzedniego powiadomienia. OptiCenter MagicPlus, MagicCylinder, 
OptiFlex, OptiStar, OptiGun, OptiSelect, MagicControl, OptiControl oraz OptiFlow są 
zarestrowanymi znakami towarowymi firmy Gema Switzerland GmbH. Ilustracje  
zawarte w tym folderze mogą przedstawiać urządzenia wykonane w wersji opcjonalnej, 
a nie koniecznie w wersji standardowej.
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