Echipament pentru pulverizare răşină,
catalizator şi fibră de sticlă tocată

MVP Patriot™ MCS
• Echipamentul de proiecţie simultană Patriot™ MCS este acel utilaj cu care ceilalţi producători
de astfel de echipamente îşi compară performanţele şi de la care au încercat să copieze
soluţiile tehnice ale pistolului pentru pulverizat, ale pompei pentru răşină şi pentru catalizator,
inclusiv numele (MCS înseamnă de fapt Magnum Chopper System).
• Echipamentul
Patriot™
MCS
conferă
utilizatorului o extrem de mare precizie în
aplicarea stratului de răşină catalizată şi fibră de
sticlă tocată, iar fiabilitatea întregului sistem este
asigurată de construcţia robustă a tuturor
componentelor acestuia.
• Pompa de răşină şi cea de catalizator ale
echipamentului Patriot™ MCS sunt prevăzute cu
garnituri de etanşare de tipul “auto-reparare
continuă” (pe care nu le veţi întâlni la niciun alt
producător de asemenea utilaje), care posedă cel
mai scăzut coeficient de fricţiune obţinut până în
prezent şi care permit cele mai puţine întreruperi
ale producţiei pentru mentenanţa utilajului.
• Folosind echipamentul Patriot™ MCS veţi fi
beneficiarul tehnologiei brevetate FIT® (Fluid
Impingement Technology), cea mai avansată
tehnologie în lupta cu emisiile nocive specifice
producţiei de materiale compozite. Dacă doriţi,
Patriot™ MCS poate fi transformat ulterior foarte
simplu în varianta cu amestec intern - imaginea
de alături este a unui astfel de echipament, transformat prin schimbarea tipului de pistol de
pulverizat şi adăugarea rezervorului şi furtunelor pentru solventul (acetona) folosit la spălarea
camerei de amestec a pistolului (care este de marimea unui degetar de croitorie).

Specificaţii tehnice:
• Debit maxim de răşină catalizată şi fibră de sticlă tocată: 6,8 kg/min.
• Catalizator: între 0,75% şi 2,5% (din volum)
• Consum de aer comprimat (la 5 bar constant): 0,53 m3/min (570 litri/min)
• Presiunea maximă a aerului comprimat la intrare: 7 bar (0,7 MPa)
• Capacitatea pompei de răşină: 40,15 cm3/cursă (sau 80,3 cm3/ciclu complet)
• Raport de compresie al pompei de răşină: 15:1
• Presiunea maximă a răşinii pe traseul interior: 76 bar (7,6 MPa)
Teste realizate de către un institut de specialitate independent din Statele Unite pe echipamente
de proiecţie simultană produse în Europa, USA şi pe Patriot™ MCS au demonstrat că utilajele
competitoare au variaţii de debit ale jetului de răşină catalizată de până la 29% şi ale raportului
dintre debitul de răşină şi cel de catalizator de până la 32%, în timp ce variaţiile echipamentului
Patriot™ MCS au fost în ambele cazuri sub 1,7%.

Echipamentul Patriot™ MCS reuşeşte
astfel să producă piese de o calitate
deosebită în mod constant, eliminând
toate defectele de fabricaţie generate de
alte utilaje de acest tip, cum ar fi:
grosime neuniformă, porozitate, fisuri
şi/sau
crăpături,
auto-demulare
prematură, etc.
Secretul preciziei şi performanţelor obţinute de acest utilaj este sistemul unic de pompare
simultană a fluidelor de vâscozităţi diferite (cum sunt răşina şi catalizatorul), de tipul Patriot™,
brevetat de către MVP. Deasemenea, toate piesele aflate în mişcare ale pompei de răşină şi ale
celei de catalizator, precum şi cele ale pistolului de pulverizat sunt călite în procesul de fabricaţie
prin inducţie magnetică (pentru a obţine o duritate omogenă în toată masa piesei), iar apoi sunt
acoperite cu un strat de crom dur modificat, pentru a le mări la maxim rezistenţa la uzură,
permiţând astfel utilizarea în condiţii optime o foarte lungă perioadă de timp.
Dacă doriţi un echipament de proiecţie simultană, avem un singur sfat: alegeţi ORIGINALUL !
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