
El Tipi Aplikatör 
Optimum ayar kabiliyeti  I  ergonomik tasarım  I 
uygulama için minimum gerekli kuvvet

ERGOSTAR



EN YÜKSEK SEVIYEDE GÜVENILIRLIKLE EN IYI KALITE

Ürün açıklaması
Yeni el tipi aplikatör ErgoStar, ergonomik tasarı-
mı en yüksek seviyede uygulama esnekliği ile bir 
araya getiriyor: EVA, PUR ve PE, sıcak tutkallar 
veya sızdırmazlık macunları gibi her tür sıcak eri-
yik ErgoStar ile sıvı damla, , spiral veya püskürme 
biçiminde son derece hassas bir şekilde uygula-
nabilir. Nozüller istenildiğinde değiştirilebilir ve 
uygulamaya özel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

İşlev
ErgoStar, Robatech’in kendini kanıtlamış sıcak 
tutkal aplikatörleri ile birlikte kullanılır: Sıcak tut-
kal aplikatörü, el tipi aplikatöre sıcak tutkal bes-
ler ve sıcaklığını kontrol eder.

İş güvenliği ve korunma
Patent başvurusu yapılan CoolTouch kulbu, yan-
ma kaynaklı yaralanmaları önler. Kulp için kulla-
nılan plastik malzeme, olağanüstü yalıtım özel-
liklerine sahiptir. 

Benzersiz avantajlar
•  ergonomik el tipi aplikatör tasarımı
•  en yüksek seviyede uygulama esnekliği:  

yatay, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, 
serbest uygulama

•  yumuşaktır ve operatörü yormaz
•  Düzensiz zorlanmalar ve kas gerilmeleri 

önlenir
•  CoolTouch kulp, iş güvenliğini ve korumayı 

garanti eder
•  Elektro-pnömatik düğmeyi etkinleştirmek için 

minimum kuvvet gerekir

Diğer avantajları
Yeni el tipi aplikatör ErgoStar, ergonomik tasarı-
mın ve uygulama esnekliğinin bir sentezidir: Kul-
bu bir vida yardımıyla kişiye göre ayarlanabilir, 
yani iş istasyonu operatörün ve yapılacak işin 
gereksinimlerini optimum şekilde karşılamak için 
birkaç saniye içinde uyarlanır.
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TEKNIK VERILER

 Sıvı damla uygulaması Püskürtme uygulaması
Hortumsuz ağırlığı  750 g Püskürtme nozülüne bağlı olarak 1‘000 g’a kadar
Tutkal uygulama basıncı  maks. 80 bar
Tutkal viskozitesi  100 – 20‘000 mPas
Çalışma sıcaklığı  maks. 200°C veya 392°F
Güç kaynağı  230 VAC 50/60 Hz
Isıtma gücü  Aplikatör: 250 watt / hortum: 330 watt (3 m) ve 530 watt (5 m)
Hava tüketimi  5 l/dak 105 l/dak
Isıtmalı hortum uzunlukları  3 ve 5 m, talep üzerine diğer uzunluklar sağlanabilir
Nozüller  0.5 – 2.0 mm Çeşitli spiral ve püskürme nozülleri
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