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alfatechmak�na.com

FİRMA TANITIM

Hakkımızda

Alfatech Makina, yüzey işlem teknolojileri alanında birbirinden tamamen bağımsız sektörlerde oluşan ihtiyaçlara veya yaşanılan problemlere, tamamen ihtiyaç 
sahibine uygun ekipman seçimi , uygun projelendirme ,minimum işletme maliyetleri ile maksimum verim konusunda yıllara ve çok farklı projelere dayanan 
tecrübesini ve bilgi birikimini, dinamik ekibiyle her daim geliştirerek , siz değerli firmalara en iyi hizmeti sunmaya hazırdır. 

Hitab edilen sektörler çok çeşitlidir ve çoğunun ortak noktaları korozyon ile savaştır. Bu konuda, deniz araçları, köprüler, araç üstü ekipmanlar, tüm çelik konstrüksiyon 
imalatları, barajlar, kısacası çeliğin kullanıldığı tüm sektörlerde mühendisliğimiz ve teslimatimız mevcuttur. Projelerimizi maksimum verimli hale getirirken kendi 
mühendisliğimiz olan sistemleri kullanmaktayız. 

Tüm teslim ettiğimiz makinelerde, projelerde  ve tedarik zincirimizde edindiğimiz ilke “Ticarette başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalitedir.” 

Vizyonumuz

• Yüzey işlem teknolojilerinde uluslararası vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda hedefleri belirlemek ve çalışmak,
• Müşteri isteklerinin daima ön planda tutmak ve hep daha iyisini hedeflemek,
• Çevreyi, doğayı koruyarak topluma faydalı projeler üretmek,
• Çalışma arkadaşlarına değer veren yaratıcı düşünceleri destekleyen ve gelişmesine yardımcı olan şeffaf  iletişime dayalı modern yönetim anlayışına sahip olmak,
• Gerek üretimde gerekse projede tüm kaynakların verimli kullanmak,
• Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla bir ekip gibi bütünlük duygusuyla çalışmak,
• Ticari ve beseri iliskilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve daima dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek olacaktır.

Misyonumuz

• Müşterinin ihtiyac ve beklentilerini net olarak tespit ederek zamanında teslimat ile onlara kaliteli ürünler, projeler ve hizmetler sunmaktır.
• Her alanda iyileştirme felsefesini ilke edinmek, bu sayede ürünlerin kalitesini sürekli olarak arttırmak, faydası yüksek yeni ürünler sunmak, hizmet kalitesini 
arttırmaktır.
• Müşterilerimize rekabetçi ve güvenilir, ihtiyaclara hızlı cevap veren bir işletme olmaktır.
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About Us

 Alfatech Makina is ready to provide the best service in the field of surface treatment tehnologies to you-valuable companies. Alfatech Makina make this service with its 
constanty improving dynamic team according the problems and needs occurred in totaly different sectors. 
*Proper project design
 *equipment selection are completely suitable for the project which customer need.
*the knowledge and experience based on ages and various projects in minimum operating cost and maximum efficiency.

The addressed sectors are various and the common points of them is the fight against on corrosion. In this field, We have engineering , delivery&installation service 
in all sectors where steel is used. Some of them; marine vehicles, bridges, on-vehicle, on-truck equipments, all steel construction manufacturing, and dams. While 
we make these projects with maximum efficiency, we use our own systems which are designed by our engineers.

Our principle which we applied on all our completed projects, delivered machines and including the supply chain process,  is "The guarantee of success and 
continuity in trade is honesty and quality on service."

V�s�on 

• To determine the targets and work on, according the international vision, mission, and values in surface treatment technologies.
• Keeping customer requests at the forefront and always targeting for better action plans.
• To produce projects respectful to the environment, nature, and society.
• A modern management mentality that value their colleagues ,supports and encourages creative ideas, based on clear communication.
• Efficient use of all resources both production and on project
• A sense of unity as a team with our customers, suppliers, and employees,
• Mutual trust in our commercial and human relations, superior business ethics, never giving up the principle of honest behavior. 

M�ss�on

 • Provide the quality products, projects and services on time to the customers by clearly identifying the expectations and requirements of the customer.
• By adopting the philosophy of improvement in every field as a principle; continuously increase the quality of the products, to present new products with high benefit 
and  increase the service quality.
• To be a company which is competitive, reliable and quick respond to the customers.

COMPANY INTRODUCTION

alfatechmak�na.com
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ALFATECHNIC KUMLAMA HOLLERİ / ALFATECHNIC SANDBLASTING ROOMS
Kumlama Holler� / Sandblast�ng Rooms
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ALFATECHNIC KUMLAMA HOLLERİ / ALFATECHNIC SANDBLASTING ROOMS

Kumlama Holler� / Sandblast�ng Rooms

Kumlama Holler�
Kumlama holleri kumlama zamanında maksimum verim ve istenilen yüzeyi elde etmek için tasarlanmış, çevreye 
duyarlı, aynı zamanda işletme maliyetlerini minimuma indiren projelerdir. Kendi içinde granül geri toplama, toz 
toplama, iklimlendirme sistemleri barındırmakta ve uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

Her işletmenin ihtiyaçlarına göre tesisler değişkenlik göstermektedir. Değişkenlik gösteren kriterler; 

Kumlanacak parçaların boyutları, kullanılacak granül, yönetmelikler, istenilen yüzey kalitesi, kumlanacak ve 
boyanacak ürünlerin adetleri ve kumlama hızları, boya uygulama formları vb. Tüm bu kriterlere bağlı olarak tesiste 
değişecek olan sonuçlar : tesisin ebatları, filtrasyon tipi, gritin geri toplanma şekli, satın alınacak granülün cinsi ve 
tane iriliği değişmektedir.

Sandblast�ng Rooms

These are the projects that designed to achieve maximum effiency and desired surface quality at the blasting time, 
sensitive to the environment and to minimize operating costs. It comprises granule recycling, dust collecting, air 
conditioning systems within.

All of these systems works in harmony.

Each Company's requirement shows differs,briefly, the different points are below;
Dimension of material which will be sandblasted, granule type, regulations, desired surface quality, quantity of 
material which is necessary for painting and sandblasting speeds, painting operation forms according to 
mentioned above points will be changed results below; dimension of facility, filtration type, grit recycling type, 
granule type and grain size.
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alfatechmak�na.com

ALFATECHNIC BOYA ODALARI / ALFATECHNIC PAINTING ROOMS
Boya Odaları / Pa�nt�ng Rooms
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ALFATECHNIC BOYAMA ODALARI / ALFATECHNIC PAINTING ROOMS

Boya Odaları / Pa�nt�ng Rooms

Boya Odaları

Boya odaları, boyama zamanında maksimum verim ve istenilen yüzeyi elde etmek için tasarlanmış, 
çevreye duyarlı, aynı zamanda işletme maliyetlerini minimuma indiren projelerdir. 

Kendi içinde boya emiş filtrasyon, iklimlendirme ve aydınlatma sistemleri barındırmakta ve uyumlu bir 
şekilde çalışmaktadır.

Her işletmenin ihtiyaçlarına göre  tesisler değişkenlik göstermektedir. Değişkenlik gösteren kriterler; 

Boya odaları dizaynında kullanılan boya, kullanılan pompa veya sprey cihazı ve en önemlisi boyanacak 
ürünün ölçüleri ile ilgilidir. Tüm bu değişkenlere göre seçilen filtre, aydınlatma, pompa, izolasyon seçimi 
değişecektir. 

Filtre cinsleri m²de 6 ila 8 kg boya tutma kabiliyeti olan kuru filtre ve hemen arkasında solvent salınımını 
etkileyen aktif karbon filtre mevcuttur.

Pa�nt�ng Rooms

These are the projects that designed to achieve maximum efficiency and desired surface quality at the 
painting time, sensitive to the environment and to minimize operating costs.
It comprises paint suction filtration, air- conditioning and lighting systems within. All of these systems 
work in harmony.

Each Company's requirement shows differs,briefly, the different points are below;
In the design of painting rooms, paint selection , size of product to be painted, pump and spray devices 
are important according to all there variables, filter, lighting, pump and insulation to be selected can be 
change.

Filter types are available which has 6 to 8 kg/m2 of paint holding capacity. Dry filters and their behind, 
activated carbon filters are directly affect the solvent emission.

7
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A6 ALFATECHNIC VAKUM MAKİNASI / A6 ALFATECHNIC VACUUM MACHINE
Vakum Mak�nası / Vacuum Mach�ne

Vakum Mak�nası

Vakum makinası, mobil granül geri dönüşüm sistemidir. Yüksek debi ve basınç ile granülü geri dönüştürerek filtreden geçirir ve 
kumlama kazanının içine aktarır. Makinanın verimliliği çok yüksektir. Ortalama 10 - 12 ayda kendini amorti eder. Pnömatik geri 
dönüşüm sistemi granül geri dönüş ihtiyaçlarında stok ihtiyaçlarında ve mevcut granülün temizlenmesi ihtiyaçlarında 
kullanılmaktadır. Ortalama 450-500mbar negatif basınç seviyesinde çalışmaktadır. Ortalama 60-70 m uzaklıktan granülü emip siklon 
filtresinden geçirebilir. Hem granülün uzun süre dayanımı hem de iş gücü açısından faydaları somuttur.

Kullanım alanları:
Kumlama odaları, kumlamanın yapıldığı tersaneler, şantiyeler ... vb

Vacuum Mach�ne

It's a mobile granule recycling system. Vacuum machine filters the granule by recycling with high flow rate and pressure and transfers 
into the blast pot. The machine has very high efficiency. Machine amortisation time is 10-12 months. The pneumatic recycling systems 
are used for the needs of granule recovery, to clean the available granule by filters which are inside the machine and to stock the 
granules. It works at negative pressure level of 450-500 mbar average. It can absorb the granule from an average distance of 60-70 m 
and pass it from the cyclone filter. Machine has advantage both * provide long-term usage of the granule and *save from the labor cost.

Area of usage:
Blasting rooms, shipyards, building site, facilities which make the blasting applications before the painting.

Karşılaştırma Tablosu/Compar�son Table

*Tüm ölçüler projeye göre değişebilir.
*All dimensions can change according to the projects.

Özell�kler A6-18,5 A3-30 A6-37 A6-55 A6-75 A6-90 Spec�ficat�ons
Pmot(kW) 18,5 30 37 55 75 90 Pmot(kW)
Pk(Kw) 14,2 20,3 27,8 48,1 58,4 78,1 Pk(Kw)
P(Ton/h) 1,2 2,4 3 6 8 9,5 P(Ton/h)
NM(Rpm) 2930 2945 2945 2965 2970 1480 NM(Rpm)
T²( C ) 70°C 67°C 67°C 66°C 65°C 67°C T²( C )
Q1(m3/dakika) 12,6 18,2 18,2/25,7 42,7 42,7/54,6 54/72 Q1(m3/min)
Blower(Aerzen) 15L 25S 25S/30L 50L 50L/60S 60S/80L Blower(Aerzen)
Filtre Adeti 8 8 8 12 18 24 Filter Quantity
Ort./Maks. Desibel 95/104 95/104 95/104 95/104 95/104 95/104 Approx. Decibel
Giriş-Çıkış 3" 4" 4" 5" 6" 6" Inlet-Outlet
Silo Hacmi m³ 1,1 1,7 1,7 4 4 5 Silo Volume m³
Başlatma-Durdurma Star-Delta Star-Delta Star-Delta Star-Delta Star-Delta Star-Delta Start-Stop
Geri Dönüşüm  Oranları 1,2 2,4 3 6 8 10 Recyling Rate
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A6 ALFATECHNIC VAKUM MAKİNASI (GOLD) / A6 ALFATECHNIC VACUUM MACHINE (GOLD)

Vakum Mak�nası (Gold) / Vacuum Mach�ne (Gold) 

Yen�l�kler
· Kullanışlı tasarım
· Verimli soğuk hava çıkışı
· 55kw’ya kadar soket
· Yüksek korumalı silindirik silo
· Tam izolasyonlu gövde
· Kolay temizlenebilir egzost
· Tozsuz filtre temizleme özelliği

Innovat�ons
· Handy design
· Efficient cold air outlet
· Plug socket (possible to 55kw)
· Professional cyclone group
· Full isolated body
· Easy cleaning of the exhaust
· Level sensor

· Seviye sensörü
· Modüler egzost sistemi
· Yüksek basınçlı toz toplama 
kutusu
· Avrupa standartlarına uygun 
85dB operasyon sesi
· Kolay değiştirilebilir toz kutusu

 · Modular exhaust systems
· Dust collecting box with high 
pressure
· 85dB operation sound in 
compliance with European 
Standards
· Easy replaceable dust box
· Dustless filter cleaning

Vakum Mak�nası (Gold)

Alfatech Makina yeni “Vakum Gold” ile operasyon süresinde ortaya çıkan birçok 
sorunu çözmüştür. Yüksek kaliteli izolasyon ile operasyon ortam sesi 104 
desibelden 85 desibele düşürülmüştür.Yapılan mevcut düzenleme ve yenilikler 
sayesinde Alfatech Vakum Gold daha dar çalışma alanlarında da düşük desibel 
ile işlevselleştirilmiştir. Şimdiye kadar muadilleri arasında bu özelliklere sahip 
olan ilk makinadır.

Vacuum Mach�ne (Gold)

Alfatechnic Machine has made innovations on new "Vacuum Gold" machine to 
improve many point which are consisted during the operation. The consisted 
sound during the operation was reduced from 104 decibels to 85 decibels with 
high-quality insulation.Through the available arrangements and innovations, 
Alfatechnic Vacuum Gold is made functional with low decibel for smaller 
working areas. This is the best vacuum machine in the world that has been 
manufactured so far. It is the first machine which have these features within its 
equivalents.

Karşılaştırma Tablosu/  TableCompar�son

*Tüm ölçüler projeye göre değişebilir.
*Renk opsiyoneldir.

*All dimensions can change according to the projects.
*Colour optional.
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Özell�kler A6-18,5 A3-30 A6-37 A6-55 A6-75 A6-90 Spec�ficat�ons
Pmot(kW) 18,5 30 37 55 75 90 Pmot(kW)
Pk(Kw) 14,2 20,3 27,8 48,1 58,4 78,1 Pk(Kw)
P(Ton/h) 1,2 2,4 3 6 8 9,5 P(Ton/h)
NM(Rpm) 2930 2945 2945 2965 2970 1480 NM(Rpm)
T²( C ) 70°C 67°C 67°C 66°C 65°C 67°C T²( C )
Q1(m³/dakika) 12,6 18,2 18,2/25,7 42,7 42,7/54,6 54/72 Q1(m3/min)
Blower(Aerzen) 15L 25S 25S/30L 50L 50L/60S 60S/80L Blower(Aerzen)
Filtre Adeti 8 8 8 12 18 24 Filter Quantity
Maks. Desibel 85 85 85 85 85 85 Max. Decibel
Giriş-Çıkış 3" 4" 4" 5" 6" 6" Inlet-Outlet
Silo Hacmi(m³) 1,1 1,7 1,7 4 4 5 Silo Volume(m³)
Başlatma-Durdurma Star-Delta Star-Delta Star-Delta Star-Delta Star-Delta Star-Delta Start-Stop
Geri Dönüşüm Oranları 1,2 2,4 3 6 8 10 Recyling Rate
Rezervuar Deşarj Kapalı Hazne/ 

Closed Reservoir
Kapalı Hazne/ 
Closed Reservoir

Kapalı Hazne/ 
Closed Reservoir

Kapalı Hazne/ 
Closed Reservoir

Kapalı Hazne/ 
Closed Reservoir

Kapalı Hazne/ 
Closed Reservoir

Reservoir Decharge  
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ALFATECHNIC GRANÜL GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / ALFATECHNIC GRANULE RECYCLING SYSTEMS
Konveyör - Elevatör - Seperatör / Conveyor - Elevator - Separator

Yen�l�k
Seperatör sisteminin granülü hava ile yıkayarak temizlemesi, 
istenmeyen boya partikülleri ve granül tozunu elek yardımı ile ayırarak 
çöpe atması ayrıca granülden büyük tüm malzemeleri ayrı bir elek 
yardımı ile farklı bir çöpe atması.

Innovat�ons
Cleaning with air wash separator system,  granules, powder and granule 
unwanted paint particles by separating them with the help of screen to take 
away all the ingredients of the granules is also different with the help of a 
separate screen to take away.

Konveyör - Elevatör - Seperatör

Granülün ihtiyaç duyulan miktarda problemsiz taşınmasını sağlar. Granül 
kaybını maksimum ölçüde engelleyecek şekilde dizayn edilmiştir. 
Tamamen isteğe bağlı olarak projelendirilmektedir. Konveyörden sonra 
elevator vasıtası ile grit yukarı çıkarılmaktadır, burada da hardox tırnaklı 
kepçeler yardımı ile döner elektrikli seperatöre aktarılmaktadır. Seperator 
granül, toz karışımını ve yabancı maddeleri birbirinden ayrıştırma 
sistemidir.

Sistem, saatte 6-90 ton arası toplama kabiliyetine sahiptir.

Conveyor - Elevator - Separator

It provides transfer of the granule without any problem in the required 
amount. It is designed to prevent the loss of granule at the maximum extent. 
It is completely a project and it is made according the customer requirements.
After the conveyor, grit is upraised by the elevator. In Here, the grit is 
transferred to the rotary sieve separator with using of Hardox scoop. The 
separator is a separating system for granules, powder mixture and foreign 
materials from each other.

The system has the ability to collect the granule 6-90 tons per hour.

Elevatör - Seperatör - Scraper S�stemler� / Elevator - Separator - Scraper Systems

Transport S�stem�

Transport sistemi kullanılmış olan granülü yatay taşıyıcı sisteme iter. Yatay taşıyıcı sistem 
granülü elevatöre taşımaktadır.

Transport tırnakları, itme yönünde özel bir lastik madde ile kaplanmıştır. Böylelikle grit sadece 
tek istikamete doğru yönlendirilmektedir. Geriye doğru harekette ise lastik gridin üzerinden 
geçerek hareket etmektedir.

Scraper / Transport System

The transport system pushes the used granule on the horizontal conveyor system. The 
horizontal conveyor system carries the granule to the elevator.

The transport blades are covered with plastics material in the direction of pushing. So, 
the grit is directed towards only one direction. In the back movement, the plastic 
material moves over the grit. 

10
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A2 ALFATECHNIC TOZ TOPLAMA MAKİNASI / A2 ALFATECHNIC DUST COLLECTING MACHINE

Toz Toplama Mak�nası / Dust Collect�ng Mach�ne

Yen�l�k
Fan ömrünün %30 uzatılması (filtre sensörü vasıtası ile 
operatöre filtre değişim uyarısı veriyor). Modüler sistem, 
isteğe bağlı start-stop (yıldız üçgen, soft start, frekans 
kontrolü).

Innovat�ons
Fan's product life is increased 30% (filter sensors warn 
the operator to change the filters). It is a Modular 
system, Has the optional manuel start-stop.

Toz Toplama Mak�nası

Uygulama zamanında çıkan tozların emilmesini ve Çevre 
Bakanlığının öngördüğü emisyon oranlarına uygun olarak 
atmosfere salınım yapılmasını sağlamaktadır.

Uygulanması ile operatöre sağladığı en önemli fayda 
uygulama esnasında parça ile operatör arasındaki görüntüyü 
netleştirmesidir. Çevre İl Müdürlükleri denetimlerinden 
geçme garantilidir.

Kullanım alanları:
Kumlama odaları, kumlama holleri, zımpara odaları, 
marangozhaneler, kaynak dumanı alanı, tüm toz barındıran 
operasyonlar.

Dust Collect�ng Mach�ne

It provides the suction of the dust during the application 
and thrown to the atmosphere in accordance with the 
emission rates accepted by the Ministry of Environment. 

The most important benefit is;  make the clear view 
between the part and the operator during the application. It 
is guaranteed to pass succesfully any inspection made by 
the Provincial Directorate of Environment.

Area of usage:
Sandblasting rooms, blasting halls, emery rooms, 
carpenters' shops, welding smoke area , all workshops 
which cause dust during the operations in.

Karşılaştırma Tablosu / Compar�son Table
NOT: 30.000 m³/sa. üzeri 
istenilen ölçülere göre 100.000 
m³/sa.’ e kadar yapılır.

Tüm ölçüler projeye göre 
değişebilir.

NOTE: For over the 30.000 
m³/h , can be procuded till 
100.000 m³/h according to the 
intended dimensions.

All dimensions can change 
according to the projects.

F�ltre Özell�kler�
F�ltre T�p�  
 - Torba filtre
- Kartuş filtre

Tem�zleme T�p�
- Titreşim motorlu
- Jet pulse

F�lter Spec�f�cat�ons
F�lter Type
- Bag filter
- Cartridge filter

Clean�ng Type
- Vibration motor
- Jet pulse

11

Özell�kler A2-9000 A2-12000 A2-15000 A2-21000 A2-30000 Spec�ficat�ons 
Hava Hacmi (m³/sa) 9000 12000 15000 21000 30000 Air Volume (m³/h)  
Basınç(mm/ss) 250 250 270 300 300 Pressure(mm/ss)
Fan(kW) 15 18 22 37 45 Fan(kW)
Yükseklik(mm)≈ 4400 4400 4400 4400 4400 Height(mm)≈
Genişlik(mm)≈ 1300 1300 1400 1600 2200 Width(mm)≈
Uzunluk(mm)≈ 2000 2100 2200 2500 4000 Length(mm)≈
Elektrik 380V 60Hz  230V / 380V 50Hz   

(Gemiler için / for vessels)
380V 60Hz  230V / 380V 50Hz   
(Gemiler için / for vessels)

380V 60Hz  230V / 380V 50Hz   
(Gemiler için / for vessels)

380V 60Hz  230V / 380V 50Hz   
(Gemiler için / for vessels)

380V 60Hz  230V / 380V 50Hz   
(Gemiler için / for vessels)

Electrical
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A5 ALFATECHNIC ISITICILAR / A5 ALFATEHNIC HEATERS
Elektr�kl� ve Doğalgazlı Isıtıcılar / Electr�cal & Natural Gas Heaters

Yen�l�kler
- Çift cidarlı izolasyonlu gövde
- Kolay taşınabilir, temizlenebilir ve bakım yapılabilir şekilde özel dizayn edilmiş 
alüminyum kasa
- Termostat kontrolü

Innovat�ons
- - Double-walled insulated body 
- Easy to carry,  easy to clean and easy maintenance with a specially designed aluminum 
chassis. 
- Thermostat control

Alfatech Makina ısıtıcı sistemleri, gerek atölye ısıtmalarında gerekse kumlama 
boyama odasında ihtiyaç duyulan iklimlendirmeyi; dinamik ve güvenli 
yapısıyla sağlamaktadır.

%30 debi artışı ile verimliliği yüksek bir cihazdır. %30 debi artışı ile verimliliğin 
yükselmesi ve maliyetlerin azalması sağlanmıştır.

Alfatechnic's powerful heating systems provide the required climate 
either in the workshop heating or in the blasting & painting room.

 
By the 30% increase in flow rate, increasing the efficiency and 
decreasing the costs have been provided.

Karşılaştırma Tablosu / Compar�son Table

Model
Hava Debisi/ 

Air Flow
Motorin/ 

Diessel
Doğalgaz/ 

Natural Gas
LPG Motor

Besleme/ 
Supply

En x Boy x Yükseklik
Sıcaklık Farkı/ 

Temperature Difference
Baca/ 

Funnel
kCal/h kW m³/h kg/h m³/h kg/h kW V1Hz W x L x H ΔtºC Ø mm

DS-30 30.000 34,9 3.250 3,5 4,1 3 0,75 220/380V 50Hz 615 x 650 x 1400 32 32

DS-50 50.000 58,1 5.400 5,5 6,9 5,1 1,1 220/380V 50Hz 870 x 870 x 1900 32 32

DS-80 80.000 93 8.650 9,2 11,1 8,2 3 220/380V 50Hz 870 x 950 x 2300 32 32

DS-100 100.000 116,3 10.800 11,3 13,9 10,2 4 220/380V 50Hz 1200 x 1400 x 2300 32 32

DS-150 150.000 174,4 16.200 16,9 20,8 15,3 5,5 220/380V 50Hz 1200 x 1650 x 2400 32 32

DS-200 200.000 232,6 21.600 22,9 27,8 20,5 7,5 220/380V 50Hz 1320 x 1780 x 2700 32 32

DS-300 300.000 348,8 32.400 33,6 41,7 30,7 2 x 4 220/380V 50Hz 1560 x 2000 x 2850 32 32

Kapasite/ 
Capacity
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Özell�kler A5-15 A5-30 A5-40 A5-60 A5-80 A5-100 Spec�ficat�ons 
Isıtma Kapasitesi kW 15      30       40       60       80       100 Heating Cap. kW
Enerji kW 14,2       20,3       27,8       48,1       58,4        78,1 Energy kW
Maks. Hava Akışı Ton/h 1,2            2,4            3            6           8              9,5 Airflow Ton/h

*Double casette filter,filter feature g4,200mm/ss fan.
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A4 ALFATECHNIC NEM ALMA MAKİNASI / A4 ALFATECHNIC DEHUMIDIFIER

Nem Alma Mak�nası / Dehum�d�fier

Yen�l�kler
Rezistans grubunda yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları neticesinde %15 - 20 arasında 
enerji koruması sağlanmıştır.

Innovat�ons
As a result of R&D work that we have done on the electric resistance group, energy saving is 
increased between %15 and %20.

Nem Alma Mak�nası

Nem alma makinalarımız silika jel rotor kullanılarak nem alma işlemini gerçekleştirmektedir. Ortamdaki nemli havayı 
emerek silika jele çarptırır. Silika jelden ortalama %9 bağıl nemli bir hava çıkmaktadır. Nem alma makinaları kuru hava 
istenen yerlerde (%45 nem ve altı) kullanılmalıdır. Standart üretimimiz 1.000 m3/saat debiden 30.000 m3/sa debiye 
kadar üretilebilmektedir.

Dehum�d�f�ers
Our dehumidifiers make dehumidification using it's silica gel rotor. It sucks moist air from the environment and send to the 
silica gel.  Average  9% relative humidity go out from the silica gel. Dehumidifiers have to be used in areas where dry air is 
requested (45% humidity and below). Our standard dehumidifiers has the flow rate from 1.000 m3/h to 30.000 m3/h.

Kullanım alanları:
Boya uygulama sektörü, cam imalatı, müzeler, ilaç sanayi, 
cephanelikler, laboratuvarlar, kütüphaneler, tekstil ve gıda 
fabrikaları vb. 

Area of  usage:
Facilities which make the paint applications on their 
goods,Glass manufacturers, Museums, Ammunition 
stores, Laboratories, Pharmaceutical industries, libraries, 
textile and food factories etc.

Alfatechnic Makina Türkiye'de 20.000m³ nem alma 
makinasını 3. Boğaz köprüsü yapımında kullanılmak üzere 
üretmiş ve Türkiye'deki bu hacimde nem alma makinasını 
üreten ilk firma olmuştur.

Alfatechnic manufactured 20.000 m³ Dehumidifier unit for 3rd. 
Bosphorus bridge. Alfatechnic is the first manufacturer of 
20.000 m³ dehumidifier in Turkey.

Karşılaştırma Tablosu / Compar�son Table
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Özell�kler A4-1500 A4-2500 A4-5000 A4-8000 A4-10000 A6-12000 A4-16000 A4-20000 A4-25000 A4-30000 Spec�ficat�ons
Proses Hava Hacmi 1500 2500 5000 8000 10000 12000 16000 20000 25000 30000 Process Air Volume
Rotor Devri/Saat Rph 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Rph
Reaktivasyon Debi m/sec 2,81 2,4 3,6 3,05 2,47 2,97 3,04 3,17 3,09 2,99 React. Flow m/sec
Proses Çıkış Cmh 500 833 1667 2667 3333 4000 5333 6667 8333 10000 Process  Outlet Cmh
Reaktivasyon Çıkış C° 62 58 65 64,9 59,1 64,2 64,9 66,1 65,3 64,4 Reactivation Outlet C°
Proses Çıkış  Cº 50 51,7 49,5 49,5 51,4 49,8 49,5 49,2 49,4 49,7 Process  Outlet C°
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ALFATECHNIC KUMLAMA SİLOLARI /  ALFATECHNIC SANDBLASTING SILOS
Raspa S�losu / Blast�ng S�lo - Manual & Automat�c

Raspa S�losu

Alfatechnic raspa silosu tersanelerde ve 
şantiyelerde, çoklu operasyon gerektiren 
işlerde tercih edilen bir kumlama makinasıdır. 
Tercihe göre 2-3-4-5-6 operatör aynı anda 
işlem yapabilir.

Alfatechnic Makina, otomatik veya manuel 
olarak seçenekler sunmaktadır. Otomatik 
siloda özel valfler kullanılmaktadır. Bu sistem 
ile her operatör güvenli bir şekilde, bağımsız 
olarak çalışabilir. 

Blast�ng S�lo

Alfatechnic blasting silo is a sandblasting 
machine that is preferred for work that 
requires multiple operations in the building 
site. It can be used by more than 2 operator 
(from 2 to 6 workers) at the same time.

Alfatechnic offers automatic and manual 
blasting silo options. Special valves are used 
on the automatic silo. Each worker can operate 
the machine safely and independently from 
each other.

Otomatik Valf Sistemi / Automatic Valve System
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Manuel Kumlama Silosu / Manual Sandblasting Silo
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A1 ALFATECHNIC KUMLAMA KAZANLARI / A1 ALFATECHNIC SANDBLASTING POTS

Kumlama Kazanıları / Sandblast�ng Pots

Kumlama Kazanları

Kumlama kazanlarımız, ihtiyaca ve kullanım yerlerine göre 25lt ‘den 8.000lt kapasiteye kadar mevcuttur. 
Tüm bu ölçüler manuel (mandalsız) veya otomatik (mandallı) olarak imal edilebilirler. Her bir kumlama 
kazanı amaca uygun olacak şekilde üretilmiştir. 
Kumlama kazanları, metal konstrüksiyonların ve binaların, köprülerin, rezervuarların, boruların ve beton 
yüzeylerin, gemi inşa sanayinin, tankların, tüm çelik sanayi ve tarihi eserlerin aşındırıcı ile 
kumlanmasında kullanılır. 

Sandblast�ng Pots

Alfatech has a wide range of blasting machines as either manual or automatic from 25 lt to 8000 lt. Each blast 
pot is manufactured to be fit for your purpose. 

Sandblasting pots are used for abrasive blasting of metal constructions and buildings, bridges, reservoirs, 
piping, and concrete surfaces, shipbuilding industry, storage and transport tank, historical artifacts, all steel 
industries.

Otomat�k Kumlama Kazanları Karşılaştırma Tablosu / Automat�c Sandblast�ng Pots Compar�son Table

ALFA Ç�ft Haznel� Kumlama Mak�nası (ALFA DUAL)

Dört operatöre kadar çalışma imkânı sağlayan Alfa çift bölmeli kumlama kazanlarımızı sürekli 
operasyonlarınız için kullanabilirsiniz. ALFA çift hazneli sistemler, kumlama işlemenizi yarıda kesmeden 
kumlama makinanızın yeniden doldurulmasına ve işleminizin devam etmesine olanak sağlar. ALFA çift 
hazneli bu sistem otomatik üretim ve aralıksız devam eden hizmetler için mükemmel bir çözümdür.

ALFA Dual Chamber Blast Mach�ne (ALFA DUAL)

You can use our ALFA double chamber blast machines for your continuous work Up to four operators at 
the same time. ALFA double chamber systems allow you to refill the blast machine and continue your 
process without interrupting your blasting process. ALFA double chamber system is a perfect solution 
for an automated production and continuous work.
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Karşılaştırma Tablosu / Compar�son Table
Özell�kler AT-25RC AT-50RC AT-100RC AT-200RC AT-300RC Spec�ficat�ons
Kapasite lt 25 50 100 200 300 Capacity lt
Maks. Çalışma Basıncı bar 10 10 12 12 12 Max. Work.Pressure bar        
Yükseklik mm 750 1100 1120 1500 1800 Height mm
Çap mm 300 350 650 650 650 Diameter mm
Ağırlık kg 40 60 100 130 190 Weight kg
K. Çıkışı 1/2" 1/2" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" P. Output

Özell�kler DBS-100 DBS-200 Spec�ficat�ons
Kapasite lt 100 200 Capacity lt
Maks. Çalışma Basıncı Bar 10 10 Max. Work Pressure Bar  
Yükseklik mm 1226 1480 Height mm
Çap mm 508 609 Diameter mm
Ağırlık kg 105 118 Weight kg
Çalışma Sıcaklığı -10ºC/50ºC -10ºC/50ºC Working Temperature   
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ALFATECHNIC KUMLAMA KAZAN BAĞLANTILARI / ALFATECHNIC SANDBLASTING POT CONNECTIONS
Otomat�k Kumlama Kazan Bağlantıları / RCV Sandblast�ng Pot Connect�ons

No Açıklama Description DBS-100 DBS-200 
1 10900 11/4" Dişi Kurtağzı Hose Coupling, CFT 2 2
2 10911 11/4" Nipel Nipple 1 1/4” (MM) 6 6
3 10930 11/4" Seperatör Oil-Moisture Separator, CAF-3 1 1
4 10970 11/4" Otomatik Valf RC Module With The Muffler RCV 1 1
 4.1 10971 Kontrol Valfi Remote Control Valve 1 1
 4.2 10972 Y Kaucuklu Y-Connection Assembly (Kit) 1 1
 4.3 10975 Kontrol Valfi İçin Su Tutucu Silencer For RCV 
5 10915 11/4" Fırdöndülü Nipel Union With A Cap Nut, Straight , 1 1/4”, (FM) 3 2
6 10909 11/4" Dirsek 90° Elbow, 90°, 1 1/4” (FM) 1 1
7 10910 11/4" Te 90° T-Piece, 90°, 1 1/4”, (FFF) 1 1
8 10942 11/4" Küresel Vana 90° Ball Valve, 1 1/4”, (MM) 1 1
9 10913 11/4" Fırdöndülü Nipel Union With A Cap Nut, Straight , 1 1/4”, (FF) (-) 1
10 10914 11/4"  Boru Pipe 1 1/4” (-) 1
11 10916 11/4" 45° Dirsek Elbow, 45°, 1 1/4” (FF) 1 1
12 10918 11/4" Dişli Boru Kuçuklu 20 cm Pipe 1 1/4" (MM) 390 mm For DBS 100 1

10917 11/4" Dişli Boru Kuçuklu 20 cm Pipe 1 1/4” (MM)475 mm For DBS 200 1
13 10919 11/4" 45° Dirsek Elbow, 45°, 1 1/4” (FM) 1 1
14 10990 11/4"  Y-Kauçuklu T-Piece, 45°, 1 1/4”, (FFF), Y-Type 1 1
15 10921 11/4" Dişli Boru Kauçuklu Pipe 1 1/4”, (100mm) 1 1
16 10920 11/4" Vana Fsv Metering Gate Valve, FSV 1 1
17 10994 1" Boru Pipe 1"(Mm)190 mm For DBS -100

10952 1" Boru Pipe 1"(Mm)260 mm for DBS-200 1 1
18 10953 1" Dirsek Elbow 90 1" (FF) 1 1
19 10993 1" Boru Pipe 1"(M) 165 mm For DBS -100 1 -

10954 1" Boru Pipe 1"(M)190 mm For DBS -200 - 1
20 10955 Kazan Mantar Borusu Guide 1 1
21 10960 Kazan Mantarı Pressurizing Valve 1 1
22 10950 Kazan Mantar Contası Pressurizing Valve Seat 1 1
23 10932 Kazan Yan Kapağı DBS Tank Service Assembly, Kit 1 1
24 10935 Kazan Eleği Screen 1 (-)

10936 Kazan Eleği Screen (-) 1
25 10933 Kazan Elek Kapağı Tank Cover  1 (-)

10934 Kazan Elek Kapağı Tank Cover (-) 1
27 10956 3/4" Dirsek Elbow, 90°, 3/4” (MF) 2 2
28 10958 3/4" Boru Pipe 3/4” 1 1
29 10957 3/4" Fırdöndülü Nipel Union With A Cap Nut, Straight, 3/4” (FF) 1 1
31 10828 1/4" Mini Vana RC Ball Valve, 1/4” 2 2
33 10922 Kazan Tekeri Wheel 2 1 1

10923 Kazan Tekeri Wheel 2 (-)
34 10830 Uzatma Extension For DBS 100 RC /RCS 1 0

1084 Uzatma Extension For DBS 200 RC /RC
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A7 - ALFATECHNIC VAKUMLU KUMLAMA / A7 - ALFATECHNIC VACUUM SANDBLASTING

A7 - Alfatechn�c Vakumlu Kumlama / A7 - Alfatechn�c Vacuum Blast�ng Mach�ne

Karşılaştırma Tablosu / Compar�son Table

Vakumlu Kumlama

Kumlama işlemleriniz için en uygun makinayı seçmenize olanak sağlayan, “basınçla 
beslenen” bu vakumlu kumlama makinesinin çeşitli modelleri mevcuttur. Bu makineler, 
daha hafif, orta aşındırıcılar (Al2O3, garnet, olivin kumu, cam küreler ve plastikler) ve 
özellikle çelik grit / bilye ve dökme demir gibi madeni aşındırıcılar ile vakumlu kumlama 
yapmak için kullanılır. 

Kullanım Alanları:
Depolama tankı ve ağır çelik yapılar, gemi inşa endüstrisi, kaynak dikişlerinin 
kumlanması ve boyaya hazırlanması, termal metalizasyon ve kaplama işlemleri, 
kauçuk (lastik) kaplama, havacılık, rafinerilerin bakımı, granit ve doğal taş işleri, beton 
inşaat ve revizyon işleri, yol işaret ve çizgileri, polyester ve elyaf sanayisi.

Vacuum Sandblast�ng

This model “pressure fed“ vacuum blasting machine is available in various versions, which 
makes it able to choose the best suitable machine for the blasting job. 
This machines are used for vacuum blasting with the lighter, medium abrasives (Al2O3, 
garnet, olivine sand, glass beads and plastics) and especially metallic abrasives such as 
steel grit/shot and cast iron grit.

Area of usage:
Storage tank and heavy steel constructions, shipbuilding industry, blasting and finishing 
weld seams, thermal metallizing and coating processes, rubber cladding, aerospace, 
maintenance refineries, granite and natural stone work, concrete construction and 
revision, road markings and lines, polyester and fibre industry. 

Kumlama Tabancası / Power Gun

Educt-o Mat�c

Parametre Değer/Value Parameter
Hava Hortumu İç Çap 1"(25mm) Air Hose I.D
Emiş Hortumu İç Çap 1"(25mm) Suction Hose I.D
Kumlama Nozulu İç Çap 1/2"(12,5mm) Sandblasting Nozzle I.D   
Hava Jeti İç Çap 1/4"(6,4mm) Air Jet I.D
Maks. Çalışma Basıncı 10 Bar Max. Working Pressure
Ağırlık 8 Kg Weight

Kumlama Tabancası
Bu Kumlama tabancası, küçük işler veya sınırlı basınçlı hava tedariki olan alanlar için ideal bir vakumlu kumlama aparatıdır. Kumlama tabancası, metal, 
cam, taş veya diğer sert yüzeyleri temizlemek veya aşındırmak için yaygın olarak bilinen tüm kumlama aşındırıcıları ile birlikte kullanılabilir. Kumlama 
tabancasını çalıştırmak için, basınçlı bir hava kaynağına bağlayın ve aşındırıcı hortumun bağlı olduğu emiş hortumunu kumlama kabının içerisine 
daldırın. Kumlama işlemine başlamak için, sadece kumlama tabancasının üzerindeki kola basın.

Power Gun
The Power Gun is a suction blast tool ideally suited to small jobs or locations with limited air supplies. The Power Gun can be used with all common blast 
media, to clean or etch metal, glass, stone or other hard wearing surfaces. To operate the Power Gun, just connect it to a compressed air source, and 
submerge the suction lance to which the abrasive hose is connected partially into a container of blast media. To commence blasting, simply depress the 
lever on the Power Gun.
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Özell�kler Spec�ficat�ons
Kumlama kapasitesi 40 ltr Blast media capacity
Maks. Kumlama basıncı 1,5 – 8 bar Max. blasting pressure
Elektrik gücü 9.200 kW (EP) Electric power
Maks. Aşındırıcı boyutu 1,5 mm Max. abrasive size
Ölçüler 157 x 75 x 186 cm Dimensions (l x w x h)
Boş Ağırlık 590 kg Empty weight
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ALFATECHNIC KUMLAMA KABİNLERİ / ALFATECHNIC SANDBLASTING CABINETS
Alfatechn�c Kumlama Kab�nler� / Alfatechn�c Sandblast�ng Cab�nets

Kabinler uzun ömürlü, kaynaklı çelik konstrüksiyondan imal edilmiştir. 
Montelenmiş kumlama sistemi haznesi ve kartuş toz toplama sisteminden 
oluşmaktadır. Temizleme, çapak alma, çapak giderme, yüzey taşlama, 
kumlama ve dekorasyon gibi uygulamaları bünyesinde barındırmaktadır.

The cabins are made from long life welded steel construction. It consists of 
mounted blasting system hopper and cartridge dust collection system. It 
includes applications such as cleaning, deburring, surface finishing, blasting 
and decoration.

Contracor Kumlama Kab�nler� / Contracor Sandblast�ng Cab�nets

ECO-S Ser�s� Kumlama Kab�nler� Karşılaştırma Tablosu / ECO-S Ser�es Sandblast�ng Cab�nets Compar�son Table

*Ölçüler Derinlik x Genişlik x Yükseklik olarak verilmiştir.  
*Dimensions are given as Depth x Width x Height.

•Kumlama tabancası �ç�n Nozul t�p  GAB
•Nozzles type GAB for GA sandblast�ng gun

•GA Kumlama em�ş otomat�k tabanca
•GA-Suct�on sandblast�ng automat�c gun

•GX Kumlama em�ş manuel tabanca
•GX-Suct�on sandblast�ng manual gun
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Özell�kler Spec�ficat�ons
Toplam Güç kW 0,55 Total Power  kW
Besleme Voltajı V/Hz 380/50 Supply Voltage  V/Hz
Çalışma Kapasitesi Based on the operator  Working Capacity
Kumlama Parçası ölçüsü  500 x 900 x 200max      Blasting Part Dimension    
Toplam Makine Ağırlığı kg 250 Machine Total Weight kg
Fan Motoru 0,55kW 1400D/Dk Fan Engine
Akış Hızı 8Atm 1,8m³/h(Dry Air) Flow Rate
Filtre Cinsi Cartridge Filter /2Pcs Filter Type-Pcs
Toplam Genişlik mm 1.000 Total Width mm
Toplam Derinlik mm 800 Total Depth mm
Toplam Yükseklik mm 1,73 Total Height mm

Özell�kler ECO-100S ECO-140S Spec�ficat�ons
İç Ölçüler* 950 x 720 x 760 1320 x 1120 x 960 Interior Dimensions*
Genel Boyutları* 1150 x 880 x 1760 1550 x 1280 x 1960 Overall Dimensions*
Toz Toplama Boyutları* 600 x 600 x 1550 600 x 600 x 1550 Dust Collector Overal Dimensions*  
Toz Toplama Tipi DC-370 DC-370 Dust Collector Type
Filtre Yüzeyi m² 8 8 Filter Area m²
Filtre Kartuş Pulse Temizleme(jet) No No Filter Cartridge Pulse Jet Cleaned
Elektrik Bağlantıları Kw 0,5kW, 380V 0,5kW, 380V Electrical Connection kW
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BORU İÇİ KUMLAMA APARATI / INTERNAL PIPE SANDBLASTING TOOL

Boru İç� Kumlama Aparatı / Internal P�pe Sandblast�ng Tool

Boru İç� Kumlama

Çelik boruların iç yüzeyinin kolay temizlenmesini sağlayan boru içi kumlama aparatı, dayanıklı, taşınabilir 
ve kullanımı kolaydır.  3" - 12" (PBT 1)  ve 12" - 36" (PBT 2 ) çapındaki boruların temizlenmesinde 
kullanılan bu aparatlar, verimliliği arttırmaktadır.  

Internal P�pe Sandblast�ng

Internal pipe blasting tools which provides easy and fast cleaning of internal surfaces of steel pipes are 
durable, portable and easy to use. These tools are used in pipe blasting for the pipes from 3" to 12" (PBT 1) 
and from 12" to 36" (PBT 2).  These tools increase the efficiency. 

- Hafif taşınabilir ve kolay kullanım
- Tüm konteyner tiplerine uygun
- Konteynerın içine daldırarak ve tetiği çekerek kolayca 
kullanılabilir
- Kompakt ölçüleri ile konvensiyonel basınçlı ortamlarda 
da kullanılabilir
- 5mm emiş hortumu, emiş borusu ve hortum kelepçesi ile 
mevcuttur.

Özell�kler
- Light easy moveable and use
- For all container type
- It can be used plunge the container by pulling trigger easily
- By compact sizes, it can be used in the conventional 
pressure area
- It is a package with 5 mm suction hose, suction lance, hose 
clamp

Spec�f�cat�ons

S�par�ş kodu Model Açıklama PBT-2 Nozuları
12701 PBN-5.0 Çap.5.0mm,PBT-2 için B4C kumlama nozulu
12702 PBN-6.5 Çap.6.5mm,PBT-2 için B4C kumlama nozulu
12703 PBN-8.0 Çap.8.0mm,PBT-2 için B4C kumlama nozulu
12704 PBN-9.5 Çap.9.5mm,PBT-2 için B4C kumlama nozulu  

Order  Code Model Descr�pt�on   PBT-2
12701 PBN-5.0 Dia. 5.0 mm B4C Blast nozzle for PBT-2  
12702 PBN-6.5 Dia. 6.5 mm B4C Blast nozzle for PBT-2
12703 PBN-8.0 Dia. 8.0 mm B4C Blast nozzle for PBT-2
12704 PBN-9.5 Dia. 9.5mm B4C Blast nozzle for PBT-2

S�par�ş kodu Model Açıklama
12600 PBT-1 Boru içi kumlama aparatı 3”(75mm)-12”(300mm)with 12,5mm nozul ve bor karbür(B4C)sapma ucu. Tüm 

paket;merkezleme bileziği, merkezleme taşıyıcısı, anahtar seti içerir.
12700 PBT-2 Boru içi kumlama aparatı 12”(300mm)-36”(900mm), Set; iki ayak seti (kısa ayak seti 12”-20” ve uzun ayak 

seti 24”-36”),2xPBN-6.5 nozul anahtar seti.

Order  Code Model Descr�pt�on
12600 PBT-1 Pipe blasting tool 3” (75mm) – 12” (300mm) with 12,5 mm nozzle and boron carbide (B4C) deflection tip. 

Complete package incl. centering collars sets, centering carriage, wrenches set.
12700 PBT-2 Pipe blasting tool 12” (300mm) – 36” (900mm) Complete package incl. Two leg sets (short leg set 12”-20” 

and long leg set 24”-36”), 2 x PBN-6.5 nozzles, wrenches set.



alfatechmak�na.com

ALFATECH-PRD BÜYÜK ÇAPLI BORU İÇİ KUMLAMA MAKİNASI / ALFATECH-PRD LARGE DIA INTERNAL PIPE BLAST MACHINE

Büyük Çaplı Boru İç� Kumlama Mak�nası / Large D�a Internal Blast Mach�ne

Büyük çaplı boru içi kumlama makinası çapı 1,2m 'den 4m 'ye kadar olan boruları otomatik olarak 
kumlamaktadır. Büyük çaplı boru içi kumlama makinası ile  işgücü ve iskele kurulumuna gerek kalmadan, 
fazla aşındırıcı malzeme sarfiyatı yapmadan uygulama olanağı sağlamaktadır. İnsan hatalarından kaynaklı 
olabilecek sorunlara mahal vermeden SA 2.5 standartlarına uygun kumlama yapabilmektedir. Maliyetleri 
minimize ederek maksimum kalite sağlamaktadır. Kendinden tahrikli ve endustriyel kullanim icin (agir sanayi 
uygulamalarina) uygundur. 

Kullanım alanları:
Baraj Cebriu Borulari,  Konik Ruzgar Enerji Kuleleri,  Gomulu/Dosenmis Boru Bakimlari,  Boru Fabrikalari..

Large diameter internal pipe blast machine is blasting the pipes from 1.2 to 4m in diameter automatically. 
You can make your blasting application with the large diameter internal pipe blasting machine without 
the need for the labor, the installation of the scaffolding and the use of the extra abrasive material. It is 
possible to make sandblasted according to SA 2.5 standards without any problems that may be caused by 
human errors. It minimizes costs and provides maximum quality. Suitable for self-propelled 
(powered/driven) and industrial equipment usage (weight/duty industrial applications).

Area of usage:
Penstock, Taper Wind Towers, In-situ pipe, Pipe Plant/Factories..

Specifications PRD / ALFA BLAST MEGA PIPE Özellikler

Dia. Range (mm)   1,200 Ø to 3,600 Ø Çap aralığı (mm)

Average Cleaning Rate sq. ft / hr 2,000 to 3,000 Ortalama Temizleme oranı m²/sa

Head Rotation RPM 30-55 Döner başlığı RPM

Air pressure PSI 80 – 150 Hava basıncı PSI

Air Requirement  1,100 –1,3 Hava Gereksinimi

Wear Tube One (1 ) extra √ Bir (1) ekstra Aşınma tüpü

External Operation Control Panel √ Harici Operasyon Kontrol Paneli

Electrical Cords for 40 ft Pipe Lengths √ 40 ft Boru Uzunlukları için Elektrik Kabloları

Three (3) outlet Discharge Turret √ Üç (3) çıkışlı tahliye başlığı

2.0” I.D. Blast Hose Coupling Connector (Inlet) √ 2.0 ” Kumlama hortum Bağlantı Konnektörü (Giriş)

Blast Nozzle Couplings (3) (Outlet) √ Kumlama nozulu Bağlantıları (3) (Çıkış)

* Amer�kan Mense�l� – PRD-BLAST ek�pmanlarını Turk�ye yetk�l� bay� Alfatech Mak�na’dan tem�n edeb�l�rs�n�z.
* You can supply the Amer�can or�g�n PRD-BLAST  equ�pment from Alfatech Mak�na author�zed d�str�butor �n  Turkey.
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ALFATECH - PRD BÜYÜK ÇAPLI BORU İÇİ BOYAMA MAKİNASI / ALFATECH - PRD LARGE DIA INTERNAL PIPE PAINT MACHINE

Büyük Çaplı Boru İç� Boyama Mak�nası / Large D�a Internal Pa�nt Mach�ne

Büyük çaplı boru içi boyama makinası çapı 1,2m 'den 4m 'ye kadar olan boruları otomatik olarak 
boyamaktadır.  Büyük çaplı boru içi boyama makinası ile  işgücü ve iskele kurulumuna gerek kalmadan, fazla 
boya malzemesi sarfiyatı yapmadan uygulama olanağı sağlamaktadır. İnsan hatalarından kaynaklı olabilecek 
sorunlara mahal vermeden yüksek verimlilikte kaplama yapabilmektedir. Maliyetleri minimize ederek 
maksimum kalite sağlamaktadır.Kendinden tahrikli ve endustriyel kullanim icin (agir sanayi uygulamalarina) 
uygundur.  

Kullanım alanları:
Baraj Cebriu Borulari,  Konik Ruzgar Enerji Kuleleri,  Gomulu/Dosenmis Boru Bakimlari,  Boru Fabrikalari..

Specifications PRD / ALFA-PAINT MEGA PIPE Özellikler

Dia. Range (mm) 1,200 Ø  to 3,600 Ø Çap aralığı (mm)

Average Cleaning Rate sq. ft / hr 4,000 to 5,000 Ortalama Temizleme oranı m²/sa

Head Rotation RPM variable /değişken Döner başlığı RPM

Air pressure PSI  60 – 110 Hava basıncı PSI

Air Requirement 50-100 Hava Gereksinimi

Three (3) 40 ft sections of ½” air hose √ Üç (3) 40 ft'lik ½ ”hava hortumu

Explosion-proof Air Motors √ Patlamaya dayanıklı hava motorları

Pressure Regulator √ Basınç Regülatörü

Control Panel √ Kontrol paneli

Flow Controls √ Debi kontrolü

Two (2) Spare Swivels √ İki (2) Yedek Fırdöndü

Large diameter internal pipe coating machine is painting the pipes from 1.2 to 4m in diameter 
automatically. You can make your painting application with the large diameter internal pipe coating 
machine without the need for the labor, the installation of the scaffolding and the use of the extra paint 
material. It is possible to coating in high efficiency without any problems that may be caused by human 
errors. It minimizes costs and provides maximum quality. Suitable for self-propelled (powered/driven) 
and industrial equipment usage (weight/duty industrial applications).

Area of usage:
Penstock, Taper Wind Towers, In-situ pipe, Pipe Plant/Factories..

* Amerikan Menseili – PRD-PAINT ekipmanlarını Turkiye yetkili bayi Alfatech Mak�na’dan tem�n edeb�l�rs�n�z.
* You can supply the Amer�can or�g�n PRD-PAINT  equ�pment from Alfatech Mak�na author�zed d�str�butor �n  Turkey.
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KUMLAMA NOZULLARI / SANDBLASTING NOZZLES

KENNAMETAL Blasting Nozzles
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Nozul Hava ve Basınç Gereks�n�m Tablosu
Nozzle A�r and Pressure Requ�rements Chart

23

Nozzle Pressure - PSI (Bar)

Th�s table �s to be used as reference only. Actual results may vary depend�ng on spec�fic abras�ve med�um used. Th�s table �s based on abras�ve w�th a bulk dens�ty of 100 pounds per cub�c foot.

nozzle or�fice mm (�n) a�r, power, and abras�ve 50 ps� 60 ps� 70 ps� 80 ps� 90 ps� 100 ps� 125 ps�
3,2 air: cu m/min 0,34 0,37 0,42 0,51 0,54 0,59 0,74

(1/8) (cu ft/min) (12) (13) (15) (18) (19) (21) (26)
horsepower: kw 1,30 1,49 1,86 2,24 2,61 2,98 4,47

(hp) (1,75) (2) (2,5) (3) (3,5) (4) (6)
abrasive: kg/hr 32 36 41 45 50 54 61

(lb/hr) (70) (80) (90) (100) (110) (120) (135)
4,8 air: cu m/min 0,71 0,85 0,99 1,13 1,22 1,27 1,70

(3/16) (cu ft/min) (25) (30) (35) (40) (43) (45) (60)
horsepower: kw 3,73 5,97 6,71 7,08 7,46 7,83 11,93

(hp) (5) (8) (9) (9,5) (10) (10,5) (16)
abrasive: kg/hr 68 77 91 98 109 118 145

(lb/hr) (150) (170) (200) (215) (240) (260) (320)
6,35 air: cu m/min 1,42 1,56 1,70 1,98 2,12 2,27 2,69
(1/4) (cu ft/min) (50) (55) (60) (70) (75) (80) (95)

horsepower: kw 7,46 8,95 9,69 11,93 12,68 13,42 18,64
(hp) (10) (12) (13) (16) (17) (18) (25)

abrasive: kg/hr 122 136 159 181 204 227 306
(lb/hr) (270) (300) (350) (400) (450) (500) (675)

8 air: cu m/min 2,27 2,55 2,83 3,26 3,54 3,96 5,38
(5/16) (cu ft/min) (80) (90) (100) (115) (125) (140) (190)

horsepower: kw 12,68 14,91 18,64 20,13 20,88 22,37 26,85
(hp) (17) (20) (25) (27) (28) (30) (36)

abrasive: kg/hr 213 240 272 306 340 374 454
(lb/hr) (470) (530) (600) (675) (750) (825) (1000)

9,5 air: cu m/min 3,12 3,54 4,11 4,53 4,96 5,66 7,79
(3/8) (cu ft/min) (110) (125) (145) (160) (175) (200) (275)

horsepower: kw 18,64 21,63 23,86 26,10 29,83 33,56 42,50
(hp) (25) (29) (32) (35) (40) (45) (57)

abrasive: kg/hr 306 352 397 442 481 499 612
(lb/hr) (675) (775) (875) (975) (1060) (1100) (1350)

11 air: cu m/min 4,25 4,81 5,66 6,09 6,80 7,22 8,92
(7/16) (cu ft/min) (150) (170) (200) (215) (240) (255) (315)

horsepower: kw 26,10 29,83 33,56 37,28 41,01 44,74 52,20
(hp) (35) (40) (45) (50) (55) (60) (70)

abrasive: kg/hr 408 454 544 590 635 703 816
(lb/hr) (900) (1000) (1200) (1300) (1400) (1550) (1800)

12,7 air: cu m/min 5,66 6,37 7,08 7,79 8,50 9,63 12,18
(1/2) (cu ft/min) (200) (225) (250) (275) (300) (340) (430)

horsepower: kw 33,56 37,28 41,01 46,98 52,20 55,93 70,84
(hp) (45) (50) (55) (63) (70) (75) (95)

abrasive: kg/hr 544 612 680 771 839 919 1145
(lb/hr) (1200) (1350) (1500) (1700) (1850) (2025) (2525)

16 air: cu m/min 8,50 9,91 11,33 12,74 14,16 15,58 19,82
(5/8) (cu ft/min) (300) (350) (400) (450) (500) (550) (700)

horsepower: kw 52,20 59,66 67,11 74,57 82,03 89,48 111,85
(hp) (70) (80) (90) (100) (110) (120) (150)

abrasive: kg/hr 862 998 1089 1225 1361 1497 1814
(lb/hr) (1900) (2200) (2400) (2700) (3000) (3300) (4000)

19 air: cu m/min 12,18 14,16 16,28 18,41 19,82 22,66 31,15
(3/4) (cu ft/min) (430) (500) (575) (650) (700) (800) (1100)

horsepower: kw 74,57 85,76 96,94 108,13 119,31 130,50 160,33
(hp) (100) (115) (130) (145) (160) (175) (215)

abrasive: kg/hr 1225 1406 1588 1769 1950 2132 2586
(lb/hr) (2700) (3100) (3500) (3900) (4300) (4700) (5700)
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KUMLAMA NOZULLARI / SANDBLASTING NOZZLES
TLVE-AP 50mm Contractor Ser�es

SN156-AP 50mm Contractor Ser�es

SN 159-P 50mm Contractor Ser�es

• Thread style : 50 mm 

• Polyurethane jacket

• Polyurethane threads 

• Compet�t�ve pr�ce �n “economy” 
nozzles w�thout sacr�fic�ng qual�ty. 

• Thread style : 50 mm 

• L�ghtest we�ght. 

• Polyurethane jacket.

• Polyurethane threads.

• Thread style: 50mm.
• L�ghtest we�ght.
• Polyurethane jacket.
• Alum�num threads.
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order number
�n mm mm

2939393 4,8 3/16 114,3

2939389 6,4 1/4 139,7

2939385 7,9 5/16 152,4

2939381 9,5 3/8 177,8

2939377 11,1 7/16 209,6

2939373 12,7 1/2 235 9-1/4

length
�n

bore d�ameter               

4-1/2
5-1/2

6
7

8-1/4

�n mm mm
2939146 4,8 3/16 110,0

2939142 6,4 1/4 138,4

2939137 7,9 5/16 148,1

2939131 9,5 3/8 173,5

2939125 11,1 7/16 205,0

2939121 12,7 1/2 232,2

order 
number

5,83
6,83
8,07
9,14

bore d�ameter               length
�n

4,33
5,45

�n mm mm
2939111 7,9 5/16 144,8

2939104 9,5 3/8 170,2

2939099 11,1 7/16 202,0

2939092 12,7 1/2 228,6

2939118 15,9 5/8 230,4

3759599 19,1 3/4 230,4

order 
number

9,07

bore d�ameter               length
�n

5,70

6,70

7,95

9

9,07
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KUMLAMA NOZULLARI / SANDBLASTING NOZZLES

T131 Ser�es

SN FAN-AP 50mm Contractor Ser�es . BP200 SİAION

T132 Ser�es

 • Alum�num jacket.

 • Des�gned for use w�th 25mm (1") I.D. hose.

• Alum�num jacket.

• Des�gned for use w�th 32mm (1-1/4") I.D. hose.

• Thread style: 50mm.

• L�ghtest we�ght.

• Polyurethane jacket.

• Polyurethane threads.

T090 Ser�es . S�ngle Outlet 90°

• Thread style: 3/4 – 14 N.P.S.M.

• Metal jacket.

• Metal threads.

•Thread style: 1-1/4 – 11-1/2 N.P.S.M.

•Brass threads.

40° Banana Ser�es

WIN™ System Ser�es
• Thread style: 1-1/4 – 11-1/2 N.P.S.M.

• Alum�num jacket.     •  Alum�num threads.
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�n mm mm
2954177 6,4 1/4 101,6

2939032 7,9 5/16 101,6

2954176 9,5 3/8 101,6

5326009 11,1 7/16 101,6 4

order 
number

bore d�ameter               length
�n
4

4

4

�n mm mm
2939605 4,8 3/16 79,4
2939603 6,4 1/4 79,4
2939598 7,9 5/16 79,4
2939594 9,5 3/8 79,4
4120022 11,1 7/16 79,4
2939589 12,7 1/2 79,4

3-1/8
3-1/8
3-1/8

order 
number

bore d�ameter               length
�n

3-1/8
3-1/8
3-1/8

�n mm mm
2939508 7,9 5/16 120,7

2939507 9,5 3/8 120,7

2939506 11,1 7/16 120,7

2939505 12,7 1/2 120,7 4-3/4

order 
number

bore d�ameter               length
�n

4-3/4

4-3/4

4-3/4

�n mm mm
3656969 9,5 3/8 162

bore d�ameter               length
�n

6-3/8

order 
number

�n mm mm
2939533 4,8 3/16 127
2939530 6,4 1/4 146,1
2939526 7,9 5/16 158,8
2939522 9,5 3/8 171,5
2939518 11,1 7/16 209,6
2939514 12,7 1/2 228,6

6-3/4
8-1/4

9

order 
number

bore d�ameter               length
�n
5

5-3/4
6-1/4
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KUMLAMA NOZULLARI / SANDBLASTING NOZZLES
Bükümlü Muz 45  Nozul BTC / Nozzles Type BTC

UBC Nozul / Nozzles Type UBC

•Servis ömrü
•Dış yapı
•Astar

: 400 saate kadar
: Alüminyum / poliüretan koruyucu
: 50 mm  kalın kauçuk

•Service life
•Cover
•Thread

: Up to 400 h
: Aluminum / Polyurethane protector
: 50-mm coarse rubber thread

•Servis ömrü
•Dış yapı
•Astar
•Giriş çapı

: 1000 saate kadar
: Alüminyum/poliüretan koruyucu
: Alüminyum, NHP nozul tutucu için 50 mm
: 32 mm

•Service life
•Cover
•Thread
•Entry size

: — up to 1000 h
: Aluminum / Polyurethane protector
: Aluminum, 50 mm for NHP nozzle holder
: 32 mm

PTC-360° Nozul / Nozzles Type PTC-360°
•Servis ömrü
•Dış yapı
•Astar

: 400 saate kadar
: Alüminyum
: Alüminyum, NHP nozul tutucu için 50mm 

•Service life
•Cover
•Thread

: — up to 400 h
: Aluminum
: Aluminum, 50 mm for NHP nozzle holder

•Servis ömrü
•Dış yapı
•Astar

: 400 saate kadar
: Alüminyum
: Alüminyum, NHP nozul tutucu için 50mm 

•Service life
•Cover
•Thread

: — up to 400 h
: Aluminum
: Aluminum, 50 mm for NHP nozzle holder

PTC-360°L Nozul / Nozzles Type PTC-360°L

26

S�par�ş Kodu Model Açıklama
12583 BTC-9.5 Bükümlü nozul tungsten karbür açı 450 9.5mmx125mm
12584 BTC-11.0 Bükümlü nozul tungsten karbür açı 450 11.0mmx125mm
12585 BTC-12.5 Bükümlü nozul tungsten karbür açı 450 12.5mmx125mm

Order Code Model Descr�pt�on
12583 BTC-9.5 Bending nozzle, tungsten carbide, angle 45°, 9.5 mm x 125 mm

12584 BTC-11.0 Bending nozzle, tungsten carbide, angle 45°, 11.0 mm x 125 mm

12585 BTC-12.5 Bending nozzle, tungsten carbide, angle 45°, 12.5 mm x 125 mm

S�par�ş Kodu Model Açıklama
12022 UBC-6.5 Venturi nozul,bor karbür 6.5x130mm
12023 UBC-8.0 Venturi nozul,bor karbür 8.0x150mm
12024 UBC-9.5 Venturi nozul,bor karbür 9.5x170mm
12025 UBC-11.0 Venturi nozul,bor karbür 11.0x200mm
12026 UBC-12.5 Venturi nozul,bor karbür 12.5x210mm      

Order Code Model Descr�pt�on
12022 UBC-6.5 Venturi nozzle, boron carbide, 6.5 mm x 130 mm
12023 UBC-8.0 Venturi nozzle, boron carbide, 8.0 mm x 150 mm
12024 UBC-9.5 Venturi nozzle, boron carbide, 9.5 mm x 170 mm
12025 UBC-11.0 Venturi nozzle, boron carbide, 11.0 mm x 200 mm
12026 UBC-12.5 Venturi nozzle, boron carbide, 12.5 mm x 210 mm  

S�par�ş Kodu Model Açıklama
12510 Boru içi kumlama nozulu, tungsten karbür 8.0x75mm 
12519 PTC için değiştirilebilir sapma ucu tungsten karbür.PTC-360º

Order Code Model Descr�pt�on
12510 Internal pipe blasting nozzle, tungsten carbide, 8.0mm x 75mm 
12519 Exchangeable deflection tip for PTC- 360°, tungsten carbidePTC-360º

S�par�ş Kodu Model Açıklama
12520
12529 PTC-360ºL

Boru içi kumlama nozulu, tungsten karbür 8.0x75mm PTC 
için değiştirilebilir sapma ucu tungsten karbür.

Order Code Model Descr�pt�on
12520 Internal pipe blasting nozzle, tungsten carbide, 5.0 mm x 200 mm  
12529 Exchangeable deflection tip for PTC- 360°L, tungsten carbide

PTC-360ºL
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KUMLAMA NOZULLARI / SANDBLASTING NOZZLES

ATC 45  Açılı Nozul / Angle Nozzles Type ATC

NTC M�n� Nozul / Nozzles Type NTC

• Servis ömrü
• Astar

: 400 saate kadar
: 50 mm kalın kauçuk

• Service life
• Thread

: — up to 400 h
: 50 mm coarse rubber thread

• Servis ömrü
• Dış yapı
• Astar

: 400 saate kadar
: Alüminyum
: Alüminyum 3⁄4’’  Nhp nozul tutucu iç

• Service life
• Cover
• Thread

: — up to 400 h
: Aluminum
: Aluminum, ¾” for NHP-0 nozzle holde

• Dış yapı
• Astar

: Alüminyum
: 50 mm kalın alüminyum

• Cover
• Thread

: Aluminum
: 50-mm coarse aluminum thread

WBA Sulu Kumlama Aparatı / Water Blast Attachment WBA

WBN Sulu Kumlama Nozulu / Water Sandblast�ng Nozzles Type WBN
• Dış yapı
• Astar

: Alüminyum
: 50 mm kalın alüminyum

• Cover
• Thread

: Aluminum
: 50-mm coarse aluminum thread
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S�par�ş Kodu Model Açıklama
12511 ATC-5.0-1 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 1x45 0

12512 ATC-6.5-1 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 1x45 0

12513 ATC-8.0-1 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 1x45 0

12514 ATC-9.5-1 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 1x45 0

12521 ATC-5.0-2 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 2x45 0

12522 ATC-6.5-2 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 2x45 0

12523 ATC-8.0-2 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 2x45 0

12524 ATC-9.5-2 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 2x45 0

12531 ATC-5.0-3 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 3x45 0    

12532 ATC-6.5-3 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 3x45 0

12533 ATC-8.0-3 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 3x45 0

12534 ATC-9.5-3 Açılı nozul, Tungsten karbür çap 3x45 0

Order  Code Model Descr�pt�on
12511 ATC-5.0-1 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 1х45°

12512 ATC-6.5-1 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 1х45°

12513 ATC-8.0-1 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 1х45°

12514 ATC-9.5-1 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 1х45°

12521 ATC-5.0-2 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 2x45°

12522 ATC-6.5-2 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 2x45°

12523 ATC-8.0-2 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 2x45°

12524 ATC-9.5-2 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 2x45°

12531 ATC-5.0-3 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 3x45°

12532 ATC-6.5-3 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 3x45°

12533 ATC-8.0-3 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 3x45°

12534 ATC-9.5-3 Angle nozzles, tungsten carbide, bore 3x45°

S�par�ş Kodu Model Açıklama
12550 NTC-3.5 Kısa venturi nozul, tungsten karbür   3.5x45mm    

12551 NTC-5.0 Kısa venturi nozul, tungsten karbür 5.0x45mm

12552 NTC-6.5 Kısa venturi nozul, tungsten karbür 6.5x45mm

12553 NTC-8.0 Kısa venturi nozul, tungsten karbür 8.0x45mm

Order Code Model Descr�pt�on
12550 NTC-3.5 Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 3.5 mm x 45 mm

12551 NTC-5.0 Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 5.0 mm x 45 mm

12552 NTC-6.5 Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 6.5 mm x 45 mm

12553 NTC-8.0 Short Venturi nozzle, tungsten carbide, 8.0 mm x 45 mm

S�par�ş Kodu Model Açıklama
12000 WBA Sulu kumlama aparatı, tungsten karbür bilezik

Order  Code Model Descr�pt�on
12000 WBA Water Blast Attachment, tungsten carbide sleeve  

S�par�ş Kodu Model Açıklama
12002 WBN-6.5 Sulu kumlama aparatı, tungsten karbür, çap 6.5 giriş 32mm  

12003 WBN-8.0 Sulu kumlama aparatı, tungsten karbür, çap 8.0 giriş 32mm

12004 WBN-9.5 Sulu kumlama aparatı, tungsten karbür, çap 9.5 giriş 32mm

Order  Code Model Descr�pt�on
12002 WBN-6.5 Water blast nozzle, tungsten carbide, dia. 6.5, entry 32 mm

12003 WBN-8.0 Water blast nozzle, tungsten carbide, dia. 8.0, entry 32 mm

12004 WBN-9.5 Water blast nozzle, tungsten carbide, dia. 9.5, entry 32 mm
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GRANÜLLER / GRANULES

Cam Küreler / Glass Beads - GP* 

Paslanmaz Çel�k B�lya - Sta�nless Steel Shot - CrN�*

Alüm�nyum Oks�t / Alum�na*

Çelik grit köşeli yuvarlak tanelerin kırılması ile üretilir. Farklı ısıl işlemlerle, çeşitli alanlarda 
kullanımına imkân veren üç değişik sertlik sınıfı elde edilir. Sertlik GH işletme karışımında köşeli 
kalır (temizleme, perdahlama ve yüzey işleme için uygundur), Sertlik GL‘de köşeler işletme 
karışımında yuvarlaklaşır.
Kullanım alanları:
• Çok yollu kumlama malzemesi    • Pas çıkarma    • Boya çıkarma, perdahlama

Steelgrit angular is produced by crushing steelshot. suitable for use in various applications as three grades of 
hardness are produced by different heat treatments. The GH hardness remains    angular in the operating 
mixture (suitable for cleaning, roughening and surface finishing), the GL has the edges rounded off in the 
operating mixture.
Applications:
• Reusable abrasive   • Rust removal   • Paint-stripping, roughening

Cam Küreler üretiminde alkali-kireç-cam kırılır ve elenir. Ardından cam kırık parçalarına, fırındaki 
bir ısı akımında bilye formu kazandırılır. Cam boncuklar mineral yapıda ve demir içermeyen bir 
Kumlama malzemesidir.
Kullanım alanları:
• Çok yollu kumlama malzemesi   • Cilalama   • Sıkıştırma    • Temizleme için kumlama

In the production of glass granules, soda-lime glass is crushed and pre-sifted. The crushed glass is then 
shaped into beads by means of a heat stream in a furnace. Glass beads are a mineral blasting medium.

Applications:
• Reusable abrasive   • Polishing   • Compacting   • Blast-cleaning

Paslanmaz çelik bilya – CrNi bir eritme prosesinde üretilir ve ardından atomizasyon metodunda 
yuvarlak parçacıklara dönüştürülür. Östenitik mikro yapısı kendisine uzun süre dayanma süresi 
sağlar. Ferritik (pas, boya) artıklarından kaçınılan yerlerde kullanılır.
Kullanım alanları:
• Çok yollu Kumlama malzemesi   • Kum çıkarma • Kabuk çıkarma    • İnce ve yapısal kumlama

Stainless Steel Shot – CrNi is produced by means of a melting process and subsequently reshaped into 
spherical grain particles. Its austenitic microstructure guarantees its long service life. It is used where ferritic 
residue (rust film, coloration) needs to be avoided.
Applications:
• Reusable abrasive   • Sand removal   • Descaling   • Micro and structural blasting

Alüminyum oksit minerali , alüminyum metalinin oksijene karşı yüksek duyarlılıkta olmasından 
dolayı meydana gelmektedir. Bu malzeme saflık derecesine göre BEYAZ , PEMBE ve 
KAHVERENGİ renkte bulunur.
Kullanım alanları: 
Pas çıkarma, boya çıkarma, zımpara, metalizasyon

The aluminum oxide mineral is formed due to the high sensitivity of the aluminum metal to oxygen. 
Aluminum oxide mineral is rated according to its purity: white, pink and brown colors available.
Usage areas
Rust removal, paint removal, sanding, metallization.

Garnet minerali silikatlar grubu minerallerdir. Doğada yüzde 98 oranında saf halde bulunan 
garnet kayalarından öğütülerek elde edilir . Garnet kumları, düzensiz şekillere ve doğal olarak 
yontulmuş kenarlara sahip olan monokristal, kırılmamış tanelerdir
Kullanım alanları 
Çok yollu kumlama malzemesi, konstrüksiyon yüzey temizliği

Garnet mineral is a group of silicates. It is obtained by grinding from the garnet rocks which in 98% purity in 
nature. Garnet sands are monocrystalline, unbroken grains with irregular shapes with naturally polished 
edges.
Usage areas
Reusable abrasive , Surface cleaning

Garnet Kumu / Garnet Sand*

Çel�k Gr�t Köşel�  / Steelgr�t Angular – GS-K*

*İSTENİLEN TANE ARALIKLARINDA ÜRETİLEBİLİR / IT CAN BE PRODUCED AT REQUIRED GRANULE RANGE
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ALFATECH KUMLAMA KAZAN BAĞLANTILARI / ALFATECH SANDBLASTING POT CONNECTIONS

Kumlama Kazan Bağlantıları / Sandblast�ng Pot Connect�ons

Uzun Kurtağzı - Long Coupl�ng Kumlama Kurtağzı - Sandblast Coupl�ng Dıştan D�şl� Kurtağzı - Hose Coupl�ng Hortum Tutucu - Qu�ck Coupl�ng

Kamlok - Camlock

D�ş� Kurtağzı - Hose Coupl�ng

Kurtağzı - Coupl�ng

İçten D�şl� Kurtağzı - Hose coupl�ng Hortum Tutucu - Qu�ck Coupl�ng

Su Tutucu - O�l Mou�sture Seperator

Boru P�pe

T Parçası - T P�ece

D�rsek - Elbow

Kelepçe - Cl�ps
Uzun Kurtağzı - Long Coupl�ng

M�n� Küresel Vana - RC Ball Valve
Plast�k Kurtağzı - Plast�c Coupl�ng

Seperatör
Seperator

Nozul Tutucu
Nozzle Holder Baladoz - Blast L�ght

Mandal - Catche / Deadman Handle
Bağlantı N�pel� - N�pple

Bağlantı N�pel� - N�pple
Hortum Tutucu - Qu�ck Coupl�ng
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ALFATECH VİBRASYON MAKİNALARI / ALFATECH VIBRATION MACHINES

Alfatech V�brasyon Mak�naları/Alfatech V�brat�on Mach�nes

ALFA-40 ALFA-720

-Opsiyonel ekipmanlar
-Verimli çapak alma ve parlatma işlemi
-Avrupa standartlarına göre üretilen kontrol paneli

ALFA-220
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ALFA-1000 

-Yüksek performanslı ve güvenilir 3 fazlı motorlar
-Yüksek dayanıklılığa sahip poliüretan tabaka

-Optional equipment
-Efficient surface de-burring and polishing process
-Control panel produced according to EU standards

-High-performance and reliable 3-phase (casted) engines
-High-resistant polyurethane layer of hardness 90 shore

Özell�kler ALFA 40 ALFA 220 ALFA 720 ALFA 1000 Spec�ficat�ons
Kazan hacmi (lt) 43 280 620 1200 Total volume of bowl (lt)
Kapasite (lt) 25-35 220 430-580 700-850 Capacity (lt)
Maks. parça boyutu (mm) 120 180 280 360 Max. size of work piece (mm)
Kazanın alt P.Ü kaplaması (mm) 12 20 40 50 Bottom P.U layer of the bowl (mm)
Kazanın yan duvar P.Ü kaplaması (mm) 10 12 12 16 Side wall P.U layer of the bowl (mm)
Kazan çapı (mm) 550 1100 1510 1780 Diameter of working  bowl (mm)
Motor gücü (kW) , 380 V/50 Hz 0,55 1,1 4 7,5 Engine Power (kW) , 380 V/50 Hz
Motor (devir) 1500 1500 1500 1500 Engine (Rpm)
Ayırma rampası x optional optional optional Separating ramp
Dozaj pompası (5 lt / 7 bar) standard standard standard standard Dosage pump (5 lt / 7 bar)
Ses izolasyon kapağı x optional optional optional Noise isolation cover
Ağırlık (kg) 42 360 980 1300 Weight (kg)



KALİTEMİZ
BAŞARINIZDIR

OUR QUALITY 
IS YOUR SUCCESS

ALFATECH Spray Machines
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ALFATECH BOYA POMPALARI / ALFATECH PAINT PUMPS

Alfatech Boya Pompaları /Alfatech Pa�nt Pumps

ALFA-30:1 ALFA 75:1

Grenli boyalar hariç bütün iç ve dış cephe boyalarının lake, vernik, ince epoksiler ve 
silikonlu boyaların uygulanmasında kullanılırlar. Ayrıca poliüretan enjeksiyonu da 
yapılabilir. 

Kullanım alanları: 

Çatı, inşaat, metal yapısı yüksek viskoziteli kaplama, koruyucu kaplama

It is used for the applications of lacquers, varnishes, thin epoxies and silicone 
paints of all interior and exterior walls paint except grainy(texture) paints. it 
can be used for polyurethane injection also.

Area of usage: 

Roof, construction, coating with high metal viscosity, protective coating.

ALFA-68:1
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Yol Çizgi Makinası
Bu makina, yol çizgileri, bordür boyama, yaya geçitleri 
çizgileri, pazar yerleri, otopark çizgileri için üretilmiştir. 
Özellikle belediyelerin çizgi uygulamalarında 
kullandıkları çok yönlü bir makinadır. 

Road Marking Machine
This machine is produced to make road lines, border 
painting, crosswalk lines ,market places lines, parking 
lines paint.  It is generally used by Local Municipalities 
for the line paint applications.

ALFA Road L�ne 

Özell�kler Spec�ficat�ons
Maks. Basınç Oranı 30:1 68:1 75:1 Max. Pressure Ratio
Hava Motoru Çapı inç(mm)   11/4 (108) 10(254) 10(254) Air Motor Diameter inç(mm)   
Vuruş mm 102 127 130 Strokemm
Maks. Hava Giriş Basıncı psi(Bar) 100(7) 100(7) 100(7) Max. Air Inlet Pressure psi(Bar)
Maks. Çıkış Basıncı psi(Bar) 3045(210) 6903(470) 76140(525) Max. Outlet Pressure psi(Bar)
Maks. Çıkış Debigpm(dk/lt) 4,25 1,4 11,7 Max. Outlet Flow  gpm (min/lt)
Maks. Pompa Hız(devir/dk) 61 61 devir/min 62 cycle/min Max. Pump Speed(cycle/min)     
Çap 1/2"(PT)" 3/4"(PT)" 3/4"(PT)" Diameter
Sıvı Giriş Ölçüsü 3/4"(PT)" 1"(PT)" 1-1/4"(PT)" Liquit Inlet Size
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ALFATECH BOYA POMPALARI / ALFATECH PAINT PUMPS
Alfatech Elektr�kl� Boya Pompaları ve Boya Tabancası /Alfatech Electr�c�al Pa�nt Pumps and Pa�nt Gun 

AAE-M05 GHE-0500

• Özel tasarlanmış, içe yerleştirilmiş 
invertör
 • Yüksek verimli AC motor ile sabit kontrol
 • Güvenli ve akıllı basınç kontrol sistemi
 • Kolay bakım ve güçlü tasarım
 • Zorlu çalışma ortamında güvenli 
operasyon
 • Güvenli ve sürekli çalışma sayesinde 
geliştirilmiş işlenebilirlik

AHE-2410

• Custom designed embedded inverter
 • Stable control by highly efficient AC 
motor
 • Safe and smart pressure control system
 • Easy maintenance and robust design
 • Secure part operation under hard 
working environment
 • Improved workability through safe & 
continuous operation

• Kolay hidrolik basınç kontrolü
 • Kullanışlı basınç kontrol sistemi
 • Sabit basınç, akış hacmi
 • Sorunsuz işlem ve güçlü boyama
 • Kolay bakım

• Easy hydraulic pressure control
 • User friendly pressure control system
 • Stable pressure, flow volume
 • Smooth operation and powerful painting
 • Easy displacement pump and maintenance

• Maksimum çalışma basıncı: 500 bar
 • Paslanmaz çelik fırdöndü, iğne ve 
kaplama
 • Pratik yangına dayanıklı O-ringler
 • Tasarlanmış dört parmak tetik ve 
koruması 

• Max operation pressure: 500 bar
 • Stainless steel swivel, needle 
and sheet
 • Applied fire proof O-rings
 • Designed 4 finger trigger and 
hanger

AA Elektr�kl� Pompa Ser�s� / AA Electr�c Pump Ser�es AH H�drol�k Pompa / AH Hydraul�c Pump GH A�rless Tabanca Ser�s� / GH A�rless Gun Ser�es
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Özell�kler AAE-M05 Spec�ficat�on
Güç  3HP (2.2kw) Power
Maks�mum akış 
hacm�

4.5 liter / min
Max�mum �ow 
volume 

Maks�mum akış 
verecek nozul çapı 

0.035 inch
Max�mum �ow 
support nozzle      

Voltaj 220 volt Voltage
Akım 60 Hz Current
Boyut 1,060 x 710 x 620 mm S�ze 
Ağırlık 45Kg We�ght 

Özell�kler GHE-0500 Spec�ficat�on

Maks�mum 
çalışma basıncı

500 bar 
Max�mum work�ng 
pressure  

Sıvı del�ğ� 2.3 mm Flu�d or�fice
Sıvı g�r�ş� 1/4 npsm (m) Flu�d �nlet
Maks�mum sıvı 
sıcaklığı

71℃
Max�mum �u�d 
temperature

Ağırlık 576 gr We�ght

Özell�kler AHE-2410 Spec�ficat�on
Güç  3HP (2.3kw) Power
Maks�mum çalışma 230 bar Max�mum 
Maks�mum akış 10 liter / min Max�mum �ow 
Maks�mum akış 
verecek nozul çapı 

0.053 inch
Max�mum �ow 
support nozzle 

Maks�mum çıkış 188m / min Max�mum scr�b�ng 
Çapraz gen�şl�ğ� 50~500 mm Cross w�dth 
Boyut 1,080 x 800 x 1,400 S�ze 
Ağırlık 55Kg We�ght 
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ALFATECH BORU İÇİ BOYAMA APARATI & BASINÇLI BOYA TANKLARI / 
ALFATECH INTERNAL PIPE PAINTING TOOL & PRESSURED PAINTING TANKS

Boru İç� Boyama / Internal P�pe Pa�nt�ng Tool

Küçük Boru İç� Boyama Aparatı
MINI boru içi boyama aparatı, küçük çaplı boruların içi yüzeyini boyamak için kullanılmaktadır. Boruların iç yüzeyini 
boyamak için kullanılan tabancalarda, daha küçük çaplı boyama yapılması gerektiğinde, MINI tabancayı sunuyoruz. 
Bu boru içi boyama aparatı, minimum 30 mm, maksimum 200 mm çapa kadar püskürtme yapabilir. 360 ° nozul çapı 
ile daha kolay ve eşit oranda uygulama yapılmasını sağlamaktadır.

Small Internal P�pe Pa�nt�ng Tool
In the range of guns for spraying inside surface of pipes, when it is necessary to spray with smaller diameter, we offer 
the gun MINI. This airless gun is able to spray from a minimum diameter of 30 mm. to a maximum diameter of 200 
mm. More over with the 360° nozzle covers all the internal hose just in one stroke. Simple and handy.

Büyük Boru İç� Boyama Aparatı
Boruların iç yüzeyini güvenilir bir şekilde boyamak için tasarlanmış, boru içi boyama aparatıdır. 360 ° dönen sprey 
başlığı, 10 ila 100 RPM arasında hızla her santimetrekareyi kaplar. Pnömatik regülatör ile, sprey ihtiyacınıza göre dönüş 
hızını ayarlamak mümkündür. Akışı kontrol etmek için havasız hortumunuzu bir kapama vanası veya tabanca ile 
bağlamanız yeterlidir. Aparat borudan elle çekilir.

B�g Internal P�pe Pa�nt�ng Tool
It is an airless spray gun designed to reliably spray the inside surface of pipes. The 360° rotation spray head covers every 
square centimeter, at speeds from 10 to 100 RPM. An airless tip is fitted on the spray heads. By the pneumatic regulator 
it is possible to adjust, according to your spray needs, the rotating speed. Just hookup your airless hose with a shut off 
valve or gun to control the flow. The unit is pulled through the pipe manually.

Basınçlı Boya Tankları / Internal P�pe Pa�nt�ng Tanks

Spec�f�cat�ons B�g Internal P�pe Pa�nt�ng Tool Özell�kler  
Motor Pneumatic Motor  
Power 1/4 HP Güç  
Max. RPM 100 Maks. RPM  
Min. Internal pipe diameter (mm) 300 Min. İç boru çapı (mm) 
Max. Internal pipe diameter (mm)                           750 Maks. İç boru çapı (mm)                     
On request mm 1200* Talebe göre  
Diffuser (standard)    11/16"      Difüzör (standart)  
On request 7/8" Talebe göre
Material Inlet (standard)                                              16x1,5                                                 Malzeme Girişi (standart)                                                        
On request 1/4" Talebe göre  
Air Inlet (standard) Rapid adapter Hava Girişi (standart)  
Weight (kg) 4 Ağırlık  

Specifications Small Internal Pipe Painting Tool Özellikler
Max. RPM 100 Maks. RPM
Min. Internal pipe diameter (mm) 30 Min. İç boru çapı (mm)
Max. Internal pipe diameter (mm) 200 Maks. İç boru çapı (mm)  
Diffuser (standard) Difüzör (standart) 
On request Talebe göre
Weight (gr) 550 Ağırlık

11/16"                                                                                  
7/8"

Taşıma / Boru Çapı / Nozul Ebat Parça Numarası / Öner�len Kompresör Hacm� / Tane İr�l�ğ� / 

Sp�n-Blast Carr�age P�pe D�ameter Nozzle S�ze Part Number Recommended Compressor S�ze Abrass�ve S�ze

CSC-1236 12"-24"(123mm-300mm) 5/16"x 3" Long(ISB-01410) 365CFM 16-40 Meç / Mesh  

CSC-1237 24"-26"(300mm-900mm) 3/8" x  4" Long(ISB-01412) 600CFM 16-40 Meç / Mesh

CSC-0817(Carriage to 17") 8"-12"(25mm-75mm) 1/4" x 1-3/4" Long(ISB-01408) 250CFM-365CFM-600CFM 16-40 Meç / Mesh

ORBITER I 4"-7"(90mm-180mm) 5/16" x 1-3/4" Long(ISB-01409)

ORBITER II 7"-38"(180mm-950mm) 3/8" x 1-3/4" Long(ISB-01411)

ORBITER III 1"-12"(25mm-300mm)
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HEM ÇALIŞKAN 
HEM KULLANIŞLI

HARD WORKING
EASY HANDLING

WAGNER Spray Machines

36



alfatechmak�na.com

BOYA POMPALARI / PAINT PUMPS

IceBreaker-PC Yüksek Basınçlı P�stonlu Pompalar / IceBreaker-PC H�gh-Pressure P�ston Pumps

1- Kullanımı çok kolay
Birleşik 3-taraflı ana valf yumuşak bir başlangıca olanak sağlar. 
Hava basıncı, kontrollü bir şekilde tahliye edilebilir.

2- Sağlam yapı ve Kapalı p�ston
Pompa ve aksesuarlar için kullanışlı ve çok yönlü koruma sağlar. 
Zorlu ortamlar için sağlam ve dayanıklıdır. Dışarıdan gelen 
etkenlere karşı kendini muhafaza eder.

3- Icebreaker ( Buz çözücü ) Hava motoru
Performansı yüksek nemli havalarda dahi buzlanma olayından hiç 
bir şekilde etkilenmez.

4- Uyumlu akışkan bölümü
Modern, yüksek katı koruyucu kaplama malzemelerini işlemek 
üzere tasarlanmıştır. Aşındırıcı malzemeler için geniş çaplı valf ve 
uzun ömürlü contalara sahiptir.

5-Ek hava F�ltres�
Filtre koruyucusu, hava motorunu kirli havalardan korumak için 
bile idealdir. Ayrıca güvenli bir şekilde çalışmasını da sağlar.

6- Em�ş hortumu
Oldukça büyük ve esnek olan 1 ¹⁄²” emiş hortumları, en iyi emiş 
oranını elde etmenizi sağlar ve temizliği kolaylaştırır.

1- Very easy to use 
The integrated 3-way main valve allows a soft start and automatic pressure 
relief to be controlled with ease.

2- Rockcaddy
Handy; all-round protection; for pump and accessories. Robust and sturdy for 
tough environments. It protects itself againts external effects. 

3- Icebeaker a�r motor
Performance not affected in any way by icing in the event of high air humidity. 
The full-pressure reversing device ensures zero-compromise performance.

4- Zero-comprom�se flu�d sect�on
Designed to process modern, highsolid protective coating materials. Large 
valve cross-sections and long-life packings  available for    abrasive materials.

5- Add�t�onal a�r f�lter
The filter protects the air motor from poor air quality at the point of use and 
ensures reliable operation.

6- Suct�on hose
Large and very flexible 1¹⁄₂ ; suction hose with quick coupling for optimum 
intake rates followed by simple cleaning.

• Kesintisiz çalışma sırasında bile üstün sprey kalitesi için çok az titreşimle bakım gerektirmeyen 
kontrol sağlar.
 • Kalın korozyon koruması için idealdir. Çeşitli tabanca ve malzemelerle kullanılabilir.
 • Son derece sağlam, güvenilir ve günlük kullanımda bakımı kolaydır.

• Maintenance-free control with very little pulsation for outstanding spray quality – even during continuous 
operation.
• Ideal for thick film corrosion protection – even when applying large amounts of material and using several guns.
• Extremely robust, reliable and easy to maintain in everyday use.

Kolay Depolanab�l�r
 Easy storable

Sağlam ve Dayanıklı Pompa 
Robust and Sturdy Pump

 Yüksek Basınçlı Büyük Sıvı Bölümü
H�gh Pressure Large Flu�d Sect�o

Ekstra Büyük Vana
Extra Large Valve

Isıtıcı set�
Heater set 
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BOYA POMPALARI / PAINT PUMPS
IceBreaker-PC Yüksek Basınçlı P�stonlu Pompalar / IceBreaker-PC H�gh-Pressure P�ston Pumps

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Özelliler Leopard 48-110 Jaguar 75-150 Protec 60-240 Tiger 72-300 Specifications
Maksimum Malzeme Basıncı    380 Bar 530 Bar 480 Bar 530 Bar Max. Fluid Pressure
Çift Hareket Hami 110 cm³ 150 cm³ 240 cm³ 300 cm³ Double-Stroke Volume
Dakikadaki Atış Miktarı 6,6 L/min 9,0 L/min 14,4 L/min 18 L/min Flow Rate at 60DS/min
Maks. Hava Basıncı 8 Bar 7,1 Bar 8,0 Bar 7,4 Bar MAx. Air Supply
Malzeme Girişi M36 1 1/2” 1 1/2” 1 1/2” Fluid inlet Size
Malzeme Çıkışı G3/8” G3/8” G 1/2” G 1/2” Fluid outled Size

Küçük ve Orta ölçüdeki alanlar orta akışkanlıktaki 
malzemeler 

Orta ve büyük ölçüdeki alanlar düşük akışkanlıktaki 
malzemeler   

Çok büyük ölçüdeki alanlar oldukça düşük akışkanlıktaki 
malzemeler    

Çok büyük ölçüdeki alanlar oldukça düşük akışkanlıktaki 
malzemeler    

Small/middle size areas Middle / big size areas Big size areas very high Very big size areas extremely high 
medium viscose material High viscose material viscose material viscosities

Önerilen Akş Hızı 0,5...2L/min 0,7...3L/min 1...5L/min 1,5...6L/min Recommended flow rate
Önerilen Malzeme Basıncı 150...300 200...400 150...400 200...450 Recommended pressure
Çinko toz boya demir-mika + + + Zinc-rich primer, iron-mica  
Alev koruma malemeleri + + + Flame proteciton coating
Büyük yapı malzemeleri + + High building material
Anti - Kirlenme + + + + Anti - foulings
Zift Kaplama + + + Bitumina coatings
Yüksek-Katı Mazemeler + + High solid coatings
Solvent Bazlı Malzemeler + + + + Solvent based material
Su Bazlı Malzemeler + + + Water based material

Kullanım alanları Application Areas
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BOYA TABANCALARI / PAINT GUNS
• Mükemmel ergonomiye sahiptir.
 • Ağır iş hizmetlerinde koruyucu kaplama için iyi donatılmıştır.
 • Sağlam kalitede, güçlü ve dayanıklıdır.
 • Güvenilir ve az bakım gerektirir.
•  Mükemmel kaplama sonuçları elde edilir.
 • En uygun kaplama sonuçları için mükemmel püskürtme sağlamaktadır.
 • Sınıfının en hafif tabancasıdır.
 • Zahmetsiz çalışmak düşük tetikleme gücü ve mükemmel ergonomi ile 
birlikte kompakt tasarıma sahiptir.
 • Nozul ve filtrelerin kolay ve hızlı değiştirilebilmesi yüksek performans 
sağlamaktadır.

• Excellent ergonomics.
• Well equipped for heavy-duty protective coating
• Robust quality, powerful and long-lasting.
• Reliable and low maintenance.
• Perfect coating results.
• Excellent spraying for optimum coating results.
• Lightest gun of its class!
• Compact design combined with perfect ergonomics and 
low trigger force for fatigue-free working.
• Uncompromising quality for maximum reliable working performance.
• Fast nozzle and filter change guarantees high availabilit

Teknik Veri GM 1-530 GM 1-350 Technical data 
Tetik 4-finger / 4 parmak 2-finger / 2 parmak Trigger  
Mak. Malzeme basıncı 530 bar 350 bar Material pressure max. 
İplik nozul koruması 7/8‘‘ - 14 UNF - 2A 7/8‘‘ - 14 UNF - 2A Thread nozzle guard 
Malzeme bağlantısı A – ¼“ NPS A – ¼“ NPS Material connection 
Mak. Malzeme ısısı 80 °C 80 °C Material temperature max. 
Ağırlık 580 g 560 g Weight 
Mak. Ses seviyesi 85 dB(A) 85 dB(A) Noise level max. 
Uzunluk 160 mm 160 mm Length 
Yükseklik 188 mm 188 mm Height  
Atex numaralandırma Ex II 2G X Ex II 2G X Atex designation 

Prof�T�p kelebek 
Prof�T�p nozzle guard 

Son derece dengel� valf �t�c� 
Extremely stable valve tappet 

Tet�k
Tr�gger 

Emn�yet koruması
Safety guard 

Sab�t valf �ğnes�
Stable valve needle 

Alüm�nyum gövde
Alum�num hous�ng 

Ergonom�k kulp
Ergonom�c gr�p

Kafes f�ltres�
Cage f�lter 

Hortum bağlantısı
Hose connect�on

WAGNER Kafes f�ltreler�
WAGNER Cage F�lters

Sağlam ve güven�l�r 
Robust and dependable

WAGNER Prof�T�p nozul 
WAGNER Prof�T�p nozzle

Rahat Çalışma
Comfortable work�ng

Kolay çek�len tet�k
Low tr�gger pull

Malzeme Horumları
Mater�al Hoses
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BOYA POMPALARI / PAINT PUMPS
WAGNER Protec 2K Boya Pompası /  WAGNER Protec 2K Pa�nt Pump

1- Son derece sağlam kafes
Standart girişler için sadece 83 cm 
genişliğinde olan, son derece sağlam gövde, 
pompayı ve aksesuarları korur. 

1- Rack Caddy Extremely robust 
Pump and accessory protection width only 
83 cm for standard doorways.

2- Yen� 10” hava motoru
Yeni 10” hava motoru 500 bara kadar 
sorunsuz çalışma olanağı verir.

2- New 10“ a�r motor 
Gives enhanced power up to 500 bar smooth 
operation.

3- S�rkülasyon Vanası
Sirkülasyon Vanası Her iki kompenent için de 
hava dolaşımını sağlar.

3- C�rculat�on Valve
For the circulating operation of both 
components.

4- Karıştırma Bloğu
Karıştırma Bloğu ek olarak mikser gibi 
kullanılabilir.

4- M�x�ng Block
Can be used ext. mixer as well.

5- Ana Hava Tedar�k Vanası
1” Hortum Bağlantısı için hava besleme 
vanası vardır.

5- Ma�n A�r Supply Valve
For 1” hose connection.

6- F�ltre S�rkülasyon Vanası
Hızlı malzeme boşaltılması ve filtre 
temizliği için kullanılır. 

6- F�lter c�rculat�on valve
To drain and flush material filters.

7- Büyük Kauçuk Tekerlekler
Hava kaçırmayacak ve rahat ilerletilebilir 
şekilde tasarlanmıştır.

7- B�g Full Rubber Whells
No flat tires at all for premium road contact. 
3rd guided wheel with integrated break.

8- Tem�zleme Pompası Leopard 35-70
Güçlü temizleme için opsiyonel temizleme 
Pompası Leopard 35-70 vardır.

8- Flush pump Leopard 35-70
Optional for powerful flushing.

9- Uzun Ömürlü Mekan�k Pompa
Uzun Ömürlü Mekanik Pompa Karışım oranını 
değiştirmek için sadece sıvı bölümü 
değiştirilebilir.

9- Long Last�ng Pump Mechan�c
With replace able fluid section to change 
mixing ratio.

10- Kompenent A ve B �ç�n 27 L�tre 
Haznes�
A ve B kompenentleri için 27 lt hazne 
mevcuttur. 

10- 27L�ter hopper for Compenent A 
and B each
27 lt hopper available for compenent A and B 
each.

11- Isıtıcılar Montaj Poz�syonu
A ve B bileşeni için 2 ısıtıcı yeri vardır.

11- Mount�ng pos�t�on for Heaters
Space for 2 heaters for A and B 
component.

12- DN 38 Em�ş Hortumları
Katı malzemeleri kolaylıkla temizlemek için 
geniş çaplı emiş hortumları mevcuttur.

12- B�g Suct�on Hoses DN 38
Easy to remove and clean, big passages evn 
for high solid material.

Mükemmel bir eşleştirme için, 
olağanüstü performans ve mükemmel kaplama sonuçları ve için mükemmel aksesuarlara sahiptir.

For a perfect match / 
Excellent accessories for an extraordinary performance and excellent coating results.

Heated tanks / Isıtmalı tanklar Always under control / Da�ma kontrol altında User-fr�endly / Kullanıcı dostu Heater set / Isıtıcı set� Flush pump set / Yıkama pompa set�
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Karşılaştırma 
Tablosu
Compar�son 
Chart
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Tekn�k ver� PROTEC 2K 75-150/38 PROTEC 2K 70-150/50 PROTEC 2K 64-150/75 PROTEC 2K 65-110/110 Techn�cal Data

Karışım oranı 4:1 3:1 2:1 1:1 M�x�ng Rat�o

Basınç oranı 75:1 70:1 64:1 65:1 Pressure Rat�o

Mak.çalışma basıncı 500 bar 465 bar 415 bar 420 bar Operat�ng Pressure Max.

Akışkan kısım A , ç�ft atım hacm� 150 cm3 150 cm3 150 cm3 110 cm3 Flu�d sect�on A double stroke volume

Akışkan kısım B , ç�ft atım hacm� 38 cm3 50 cm3 75 cm3 110 cm3 Flu�d sect�on A double stroke volume

Ç�ft atım başına akış hızı 188 cm3 200 cm3 225 cm3 220 cm3 Flow Rate per Double Stroke

30 Ç�ft atım başına akış 5.64 l 6.0 l 6.75 l 6.6 l Flow per 30 Double strokes

Mak.atım hızı 30 DS/min 30 DS/min 30 DS/min 30 DS/min Stroke Rate max.

Malzeme g�r�ş� (tank) 27 l 27 l 27 l 27 l Mater�al Inlet (Tank)

Malzeme çıkışı (BSP) A - G3/8" A - G3/8“ A - G3/8“ A - G3/8“ Mater�al Outlet (BSP)

Hava kaynağı basıncı 1.5 - 6.5 bar 1.5 - 6.5 bar 1.5 - 6.5 bar 1.5 - 6.5 bar A�r Supply Pressure

6 bar hava basıncında ses sev�yes� 80 dB(A) 80 dB(A) 80 dB(A) 80 dB(A) No�se Level at 6 Bar A�r Pressure

Malzeme sıcaklığı 5 - 80° C 5 - 80° C 5 - 80° C 5 - 80° C Mater�al Temperature

Çevre sıcaklığı 5 - 60° C 5 - 60° C 5 - 60° C 5 - 60° C Amb�ent Temperature

Malzeme pH değer� 3.5 - 9 pH 3.5 - 9 pH 3.5 - 9 pH 3.5 - 9 pH Mater�al pH Value

Mak. Malzeme basınç pompası g�r�ş� 20 bar 20 bar 20 bar 20 bar Mater�al Pressure Pump Inlet

Ağırlık 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg We�ght

ATEX adlandırma II 2G cIIB T3 / T4 Gb X II 2G cIIB T3 / T4 Gb X II 2G cIIB T3 / T4 Gb X II 2G cIIB T3 / T4 Gb X Atex Des�gnat�on

Ölçüler (G x U x Y ) 830 x 1200 x 1710 mm 830 x 1200 x 1710 mm 830 x 1200 x 1710 mm 830 x 1200 x 1710 mm D�mens�ons ( W x L x H)

B�l�nen 1K sprey paket� Convent�onal 1K spray pack PROTEC 2K sprey paket� PROTEC 2K spray pack 

Katal�zörün doğru dozaj m�ktarı •Belirgin yüksek talepler •High demands on precision •Otomatik •Automatic 
Dos�ng correct amount of 
catalyst

Canlandırıcı ve karıştırıcı •Zaman alıcı •Time-consuming •Otomatik •Automatic St�rr�ng and m�x�ng  

Kap ömrü
•Katılaştırıcı ömrünün geri sayımı ve kova 
içinde ön karışımlı reçine

•Countdown of pot life once the hardener and resin 
are pre-mixed in the can  

•Uygulama öncesinde , malzeme taze bir şekilde 
karıştırılır

•Right before the application, material is freshly 
mixed

Pot l�fe 

Yıkama ve tem�zleme •Sistemi komple yıkama •Complete flushing of the system 
•Sadece karıştırıcı içindeki karışık malzeme ve malzeme 
hortumunun ihtiyacı olan yıkama.

•Only the mixed material in the mixer and material 
hose need to be flushed  

Flush�ng and clean�ng  

Ön karışımlı kaplama atığı •Fazlalık olan karışık malzeme atılmalıdır •Excess mixed material must be disposed of •Atık yok •No waste Pre-m�xed coat�ng waste  

Yıkama sırasında solvent tüket�m
•Pompanın büyüklüğüne bağlı olarak 10-
15 litre

•10 - 15 liters depending on the size of the pump •Malzeme hortumuna , uzunluğuna ve Ø bağlı , 2-3 litre
•2 - 3 liters, depending on the material hose, length 
and Ø 

Solvent consumpt�on dur�ng    
�ush�ng 

Yıkama sırasında ön karışımlı 
kaplama atığı

•Pompanın büyüklüğüne bağlı olarak 3-4 
litre

•3 - 4 liters, depending on the size of the pump 
 •Malzeme hortumuna , uzunluğuna ve Ø bağlı , 1-2 
litre

•1 - 2 liters, depending on the material hose, length 
and Ø 

Pre-m�xed coat�ng waste dur�ng 
�ush�ng  
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BOYA POMPALARI / PAINT PUMPS
WAGNER Tw�nControl / WAGNER Tw�nControl

1-Kontrol Panel�
Patentli Manyetik Piston Ölçer, yüksek viskoziteli 
malzemelerle bile yüksek güvenilirlik sağlar. 
Tüm çalışma parametreleri, karıştırma oranı, 
yıkama prosedürleri ve kullanım süresi kontrol 
kutusundaki basit düğmeler kullanılarak 
ayarlanabilir. Kullanıcı dostu kontrol panelinde, 
günlük olarak sadece üç düğmeye ihtiyaç vardır! 
Başlat - Durdur - Yıka! 

A Pompası - B Pompası 
Yüksek performans ve güvenilirlikli, güçlü 
IceBreaker® pistonlu pompalardır.  Patentli hava 
motorları buzlanma problemlerinden kaynaklı 
zarar görmez ve kesintisiz bir operasyon sağlar.

Pump A - Pump B
The powerful IceBreaker® piston pumps ensure 
high performance and reliability. The patented 
air motors do not suffer from icing problems and 
ensure smooth operation without interruptions.     

1-Control Panel
The patented Magnetic Stroke Meter ensures 
high reliability even with high viscosity 
materials. All the working parameters – mixing 
ratio, flushing procedures, pot lifetime – are 
adjustable using simple icon buttons on the 
control box. At the user-friendly control panel, 
only three buttons are needed on a daily basis!  
Start – Stop – Flushing !   Yıkama Pompası

Otomatik yıkama işlemi: Mikser, hortum ve 
tabancayı temizlemek için sadece bir düğmeye 
basın. Bu kadar kolay ve hızlı bir işlemdir.

Flush�ng Pump
Automatic flushing process: just press a button 
to clean the mixer, hose and gun. Easy and fast 
operation. 

P�ston Ölçer
Patentli Manyetik Piston Ölçer, yüksek viskoziteli 
malzemelerde bile yüksek güvenilirlik sağlar.

Stroke Meter
The patented Magnetic Stroke Meter ensures 
high reliability even at the high viscosity 
materials.

Karıştırma Bloğu
Karıştırma bloğu: Hacmi en aza indirmek ve 
yıkama verimliliğini ve karışım homojenliğini 
geliştirmek için özel olarak tasarlanmıştır.

M�x�ng Block
Mixing block: specifically designed to minimize 
the volume and improve flush efficiency and 
mixture homogeneity. 

Stand
TwinControl  üniteler inde tüm müşter i 
gereksinimlerini karşılayan duvar destekleri, 
stand ve araba mevcuttur.

Stand
TwinControl units are available on wall brackets, 
a stand or a heavy-duty trolley to meet all 
customer requirements. 

Base Flushing Hardener

Uygulama Alanları
Kamyonlar, otobüsler, ticari araçlar, koruyucu kaplamalar, ağır çelik konstrüksiyon, tarım ve hafriyat araçları, 
demiryolu vagonları, rüzgar türbinleri 

Appl�cat�on Areas
Trucks, buses, commercial vehicles,  protective coatings, heavy steel construction, agriculture and earth moving 
vehicles, rail wagons,  wind turbines

Control Panel / Kontrol panel� Always under control / Da�ma kontrol altında M�x�ng Block / Karıştırma Bloğu Heater set / Isıtıcı set� Flush pump set / Yıkama pompa set�
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1 Kontrol paneli 1 Control panel

2 Piston A'dan gelen elektrik sinyali 2 Electric signal from Stroke Meter A

3 Piston B'dan gelen elektrik sinyali 3 Electric signal from Stroke Meter B

4 A vanasına pnömatik sinyal 4 Pneumatic signal to A valve

(aralıksız akış) (continuous flow) 

5 B vanasına pnömatik sinyal (enjeksiyon)     5 Pneumatic signal to B valve (injection)  

6 A ve B vanası 6 A and B valve

7 Statik mikser 7 Static mixer

Hac�mdek� karıştırma oranı  0,1:1 – 10:1 M�x�ng rat�o �n volume
Hassas karıştırma  ± 2% M�x�ng prec�s�on
Maks. çalışma basıncı  530 bar Max. work�ng pressure
1:1 karışım oranında deb� oranı  9,0 l/min (lt /dk) Flow rate at 1:1 m�x rat�o
4:1 karışım oranında deb� oranı  5,6 l/min (lt /dk) Flow rate at 4:1 m�x rat�o
10:1 karışım oranında deb� oranı  4,9 l/min (lt /dk) Flow rate at 10:1 m�x rat�o
20:1 karışım oranında deb� oranı   - Flow rate at 20:1 m�x rat�o    
Malzeme çıkış bağlantısı  NPS 3/8 Mater�al outlet connect�on

Tw�nControl 75-150 / 75-150

A Pompası B Pompası Karıştırma oranı Maks. çalışma basıncı 1:1 'deki debi oranı 4:1 'deki  debi oranı 10:1 'deki  debi oranı 20:1 'deki debi oranı             

Pump A      Pump B      Mixing ratio Max Working Pressure Flow rate at                Flow rate at            Flow rate at              Flow rate at        

18-40 18-40 0,1:1 - 20:1 144 bar 2,4 l/min 1,5 l/min 1,3 l/min 1,2 l/min

28-40 28-40 0,1:1 - 20:1 224 bar 2,4 l/min 1,5 l/min 1,3 l/min 1,2 l/min

35-70 35-70 0,1:1 - 20:1 250 bar 4,2 l/min 2,6 l/min 2,3 l/min 2,2 l/min

48-110 48-110 0,1:1 - 20:1 370 bar 6,6 l/min 4,1 l/min 3,6 l/min 3,7 l/min

35-150 35-70 0,1:1 - 20:1 270 bar 6,6 l/min 5,0 l/min 4,7 l/min 4,6 l/min

75-150 75-150 0,1:1 - 10:1 530 bar 9,0 l/min 5,6 l/min 4,9 l/min -

72-300 75-150 0,1:1 - 10:1 530 bar 13,5 l/min 10,1 l/min 9,5 l/min -

72-300 72-300 0,1:1 - 10:1 530 bar 18,0 l/min 11,2 l/min 9,9 l/min -
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BOYA POMPALARI / PAINT PUMPS
Havalı & Elektr�kl� Boya Pompaları / A�rless & Electr�cal Pa�nt Pump

Tr�ton A�rless Boya Pompası / Tr�ton A�rless Pa�nt Pump

 - Graco triton pompa
- 10 mt 1/4” yüksek basınca 
dayanıklı boya hortumu
- Boya tabancası
- 10 mt pnömatik hava 
hortumu

Ek�pmanlar
- Graco triton paint pump
- 10 mt 1/4” high pressure 
resistant paint hose 
- Paint gun- 10 m pneumatic air 
hose

Equ�pments

Merkür 30:1 A�rless Boya Pompası /  Merkür 30:1 A�rless Pa�nt Pump

Yeni ve geliştirilmiş Merkur, sınıfındaki 
diğer pompalardan daha üstün 
performans gösterecek ve daha uzun 
süre dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 
Aralarından seçim yapabileceğiniz 
daha fazla modelleri ile tüm son kat 
uygulamalarınız için ihtiyacınız olan 
tam basıncı ve verimi elde edersiniz.

The new and improved Merkur 
is designed to outperform and 
outlast other pumps in their 
class. With more models to 
choose from, you get the precise 
pressure and output you need 
for all of your finishing 
applications. 

EH 230 Elektr�kl� Boya Pompası / EH 230 Electr�c�al Pa�nt Pump

Grenli boyalar hariç, bütün iç ve dış 
cephe boyalarının lake, vernik, latex, 
macun, saten alçı, silikonlu boyalar, 
ayrıca yoğun malzemeler, 
elektromerik, poliüretan ve epoksi 
boyaların püskürtülmesinde kullanılır.
Kullanım alanları: İnşaaat ve endüstri 

It is used for spraying lacquered, 
varnish, latex, putty, satin plaster, 
silicone paints, intense materials, 
electromeric, polyurethane and epoxy 
paints of all interior and exterior walls 
paints except grainy(texture) paints.
Area of Usage: Construction and 
industry
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Özell�kler  Tr�ton Spec�ficat�ons
Maksimum Hava Giriş Basıncı    7 Bar(0,7Mpa 100psi) Max.Air Inlet 
Maksimum Debi 7 Bar(0,7Mpa 100psi) Max. Flow
Pompa Hacmi 32lpm(8,5 gmp) Pump Valume
Hava giriş Bağlantısı 1/4 npt(f) Air Inlet Connection
Asetal Akışkan Reg Çıkışı 3/8 npt(m) Asetal Fluid Reg Out Con.
Paslanmaz Çelik Akışkan Ç. 3/8 npsm(m) Stainless Steel Fluid Reg Out Con.   
Pompa Girişi 3/4 npt(f) Pump Inlet
Pompa Çıkışı 3/8 npt(f) Pump Outlet 
Akışkan Çıkış Bağlantısı 3/8 npt(m) Fluid Outlet Connection

Özell�kler EH 23 Spec�ficat�ons
Çalışma Tipi  220V  Operation Type
Basınç Oranı  230 bar            Max. Pressure Ratio   
Max. Hava Girişi  7.9 lt/dk   Max. Air Inlet
Max. Debi  0,041"                Max. Flow
Ağırlık  96 kg Weight

*Elektr�kl� pompalarda kartsız tek modeld�r.

Özell�kler  Merkür 30:1 Spec�ficat�ons
Çalışma Basıncı 207 Bar Working Pressure
Sıkıştırma Oranı 30⁄1 Compression Ratio
Hava Çalışma Basıncı  7Bar Air Operating Pressure
Emiş Çapı 3/4" npt Suction Diameter
Boya Çıkış Çapı 1/4" npt Paint Outler Diameter   
Max. Boya Debisi 1,5 lt/dk Max. Paint Flow
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BOYA POMPALARI / PAINT PUMPS

Havalı & Elektr�kl� Boya Pompaları / A�rless & Electr�c�al Pa�nt Pump

395 Boya Pompası / 395 Pa�nt Pump 495 Boya Pompası / 495 Pa�nt Pump A�rlessco LP600 Boya Pompası / A�rlessco LP600 Pa�nt Pump595 Boya Pompası / 595 Pa�nt Pump

Grenli boyalar hariç, bütün iç ve dış cephe boyalarının, lake, vernik, ince epoksiler ve silikonlu boyaların 
uygulanmasında kullanılır. 
Ayrıca pol�üretan enjeks�yonu da yapab�l�rs�n�z.

It is used for the application lacquers, varnishes, thin epoxies and silicone paints of all interior and 
exterior wall paints, except grainy paints.
�t can be used for polyurethane �nject�on also.
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Özell�kler A�rlessco LP60 Spec�ficat�ons
Çalışma Tipi  220V Operation Type
Max. Basınç  205 bar Max. Pressure
Max. Debi  2,0 lt/dk Max. Flow
Ağırlık  29 Weight

Özell�kler: Graco 395 Graco 495 Graco 595 Spec�ficat�ons:
Maksimum çalışma basıncı   228 bar,22,8 Mpa 228 bar , 22,8 Mpa 228 bar , 22,8 Mpa Maximum working pressure  
Maksimum Debi 2,0 Ipm 2,3 lpm 2,6 lpm Maximum flow
Maksimum uç boyutu 0,23 0,025 0,027 Maximum tip size
Sıvı Çıkışı 1/4" 1/4” 1/4” Liquid Out
Devirler Litre başına 164 / per liter litre başına 164 / per liter litre başına 143 / per liter Speeds
Jeneratör Minimum 3500 W 3750W 4000W Minimum generator

Güç Gereksinimleri 
50/60 Hz 110-120 V, 12A / 
220-240V, 7A

50/60Hz 110-120V, 15A / 
220-240V,9A

50/60Hz 110-120V, 15A / 
220-240V,9A

Power Requirements   

Ses basıncı 90 dBa 90 dBa 90 dBa Sound pressure
Ses gücü 100 dBa 100 d 100 d Sound power
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BOYA TABANCALARI / PAINT GUNS
Boya Tabancaları ve Aksesuarları / Pa�nt Guns and Accessor�es

Haznel� Boya Tabancası / Hopper Gun

Haznel� Boya Tabancası
Çift tutuşlu tasarımı tavan, duvar ve zemin uygulamaları için maksimum 
destek ve kontrol sağlar. Tavan, duvar ve zemin uygulamaları, kuru duvar 
lekeleri, su bazlı materyaller, havuz kenar macunları, sıvalar vb. alanlarda 
kullanılabilir.
Hopper Gun
Double-handle design provides maximum support and control for ceiling, 
wall and floor applications. It can be used in areas such as ceiling, wall 
and floor applications, drywall mud, waterproofing materials, pool-deck 
sealant, plasters, and most gravity-fed materials etc.

TexSpray Boya Tabancası / TexSpray Pa�nt Gun X Force HD Kablosuz Havasız Püskürtme Tabancaları /  X Force HD  Cordless A�rless Spray�ng Guns

TexSpray RTX 1500 Boya Tabancası
- Ekstra kalın vida nozulların değişimini kolaylaştırır.
- Daha büyük sıvı akışı, yoğun çamur ve daha büyük kum yığınlarını kolaylıkla pompalar.
- Ağır işler için elverişli olan gövde dayanıklı ve muadillerine nazaran %25 daha hafiftir.

Heavy-Duty TexSpray RTX 1500 A�r Spray Gun
- Extra coarse head threads make nozzle changes quick and easy!
- Oversized fluid passages easily pump heavy mud mixes and larger aggregate sizes
- Heavy-duty cast aluminum body is durable, yet up to 25% lighter than competitive 
designs.

Ağır İşe Yönel�k Kablosuz Havasız Püskürtme Mak�nes�
Koruyucu kaplamalar ve korozyon kontrolü için optimize edilmiş olan bu 
havasız püskürtme makinesi yerinde onarım, rötuş ve küçük işler için idealdir.

For Heavy-Duty Cordless A�rless Sprayer
It has been optimized for protective coatings and corrosion control this airless 
sprayer is ideal sprayed for repair, retouch and small businesses. 

Boya Tabancası Uzatma Ucu 
Pole Gun

Graco XHD 001 Gr� Kelebek
Graco XHD 001 Gray Butterfly

W�wa Gövde F�ltre
W�wa Body, HP F�lter

W�wa Tet�k İç� F�ltre
W�wa Gun Insert F�lter

Graco Contractor XTR 7 F�ltre
Graco Contractor XTR 7 Gun F�lter

Graco Contractor Gövde F�ltre
Graco Contractor Body F�lter

Plast�k Em�ş F�ltres�
Plast�c Suct�on F�lter

Em�ş F�ltres� 
Suct�on F�lter

Graco Contractor Tet�k İç� F�ltre / Graco Contractor Gun Insert F�lter
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HORTUMLAR / HOSES

Hortumlar / Hoses

Kompresör Hortumları Karşılaştırma Tablosu / Compressor Hoses Match�ng Table Oks�jen Hortumu / Oxygen Hose

Kumlama Hortumu
Sandblast�ng Hose

Gr�t Em�ş (Vakum) Hortumu 
Gr�t suct�on (Vacuum) Hose 

Boya Hortumu / Pa�nt�ng Hose

Kumlama Hortumları Karşılaştırma Tablosu / Sandbast�ng Hoses Match�ng Table
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KOMPRESOR, KURUTUCU, HAVA TANKLARI & KOLLEKTÖRLER / COMPRESSOR, DRYER, AIR TANKS & COLLECTORS
Hava Tankları / A�r Tanks

- İsten�len ölçüde üret�leb�l�r.
- Can be manufactured �ntended d�ment�on

Hava Tankları
Hava tankı kompresör çıkışındaki basınç dalgalarını absorbe eder. Düzgün, 
aniden değişmeyen hava basıncı sağlar. Kompresör kapasitesini aşan ani 
hava taleplerinin karşılanabilmesi için gereken miktarda havayı depolar.

Hava tankının kapasitesi kompresör kapasitesine ve hava talebinin şekline 
bağlı olarak saptanır. Hava tankının diğer faydası; hava içindeki nemin 
yoğuşmasını ve oluşan yoğuşumun boşaltılmasını kolaylaştırmasıdır. 
Nemin yoğuşması sonucunda hava tankı dibinde toplanan su, sistem dışına 
atılmalıdır.

Hava tankı mümkünse o tesisdeki en soğuk yere yerleştirilmelidir. Ortamın 
havası korozyona neden oluyorsa, hava tankının özel bir astar boya ile 
boyanması gerekir. Gerekirse, hava tankı yapılmadan önce depo 
üreticisinden ya da distribütöründen tavsiye istenmelidir.

A�r Tanks
Air tanks absorb pressure waves at the compressor outlet. Smooth, constant air 
pressure suddenly. Stores the amount of air required to supply sudden air 
demands exceeding the compressor capacity.

The capacity of the air tank is determined depending on the compressor 
capacity and the shape of the air demand. The other benefit of the air tank; it 
makes easier condensation of moisture and the discharge of condensation 
formed. Water collected at the bottom of the air reservoir as a result of 
condensation of moisture should be discarded from the system.

If possible, air tank should be placed in the coldest ground on that facility. If the 
air of the environment causes corrosion, the air tank must be painted with a 
special primer. If necessary, advice should be obtained from the manufacturer or 
distributor before the air tank is made.

KOMPRESÖR / COMPRESSOR KURUTUCU/ DRYER

HAVA DAĞITICI KOLLEKTOR / COLLECTOR

HAVA TANKLARI / AIR TANKS

HAVA TANKI/ AIR TANK
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Arcspray 140/S350-CL Metal�zasyon Mak�nası / Arcspray 140/S350-CL Metall�sat�on Mach�ne
Arcspray 140/S350-CL Metal�zasyon Mak�nası
Son jenerasyon Metalizasyon ekipmanlarından olan Arcspray 140/S350 sistemi, kapalı devre akım kontrollü, eşsiz 
kullanım kolaylığı sağlayan son teknolojilerle donatılmış bir üründür. Üstünlüğü ve uygulama kabiliyeti kanıtlanmış 
ARC140 pistolü, yeni voltaj kontrollü 350 amperlik ana ünite ile birleştirilmiş, kapalı devre akım kontrol özelliği sayesinde 
ani voltaj dalgalanmalarından etkilenmeden, kesintisiz ve verimli kullanım sunan yenilikçi bir ekipman olan 
ARC140/S350 sistemi oluşturulmuştur. Sİstem, izole edilmiş elektronik aksamları ve PLC kontrolü sayesinde en zorlu 
koşullarda hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiştir.
Rahatça sökülüp takılabilen parçalardan oluşan dizaynı sayesinde, farklı ölçülerde ve ambalaj tiplerinde sunulan telllerin 
kullanımına da imkan sağlayan Arcspray 140/S350 ekipmanında, Metallisation firmasının patentli senkronize tel itme – 
çekme teknolojisi kullanılmıştır. Bu teknoloji, tabanca üzerinde ayrı bir motora ihtiyacı ortadan kaldırdığı için, tabanca 
ağırlığı minimumda tutulabilmiş , tel kopma, dolanma riski olmadan tabancayla tel itme ünitesi arasındaki 
uzaklığından da 20m. ye çıkartılabilmesini mümkün kılmıştır. Tüm bu özellikler, operatörün daha rahat ve verimli 
uygulama yapabilmesine imkan sağlamaktadır.
Özell�kler

Arcspray 140/S350-CL Metall�sat�on Mach�ne
The latest generation Metallisation Arc140/s350-CL with closed loop current control is a unique blend of ability and 
innovation. We’ve taken our proven performer, the Arc 140 pistol and electric drive system, and coupled it to a brand new 350 
amp, switched voltage energiser. The S350-CL energiser now has closed loop current control for ease operation and protection 
from overcurrent. It also features sealed electronics and PLC control for excellent reliability in the harshest of spray 
environments. 

The design also allows for multiple, customer specific packaging options for wire drive and dispensing requriements. There is 
no motor in the pistol. Instead, The Arc 140 / S350-CL uses our patented Synchrodrive system, where a single, sealed motor and 
flexible drive arrengement, powers a reliable, positive drive push/pull up to a lenght of 20m. This results in a long reach and 
lightweight flexibility of the pistol and supplies - and more comfortable and productive working conditions for the operator.

- Yeni S350-CL izole edilmiş ana ünite - Güvenilirlik
- Kapalı devre akım sistemi - kullanım kolaylığı/güvenilirlik
- 1.6mm den 2.5mm ye kadar tel kullanabilme özeliği
- Hava soğutmalı elektrik kabloları
- Pistol kullanımında hareket/manevra esnekliği
- Pistol ile tel itme motoru arasındaki mesafeyi  5m, 10m veya 20 metreye 
kadar çıkartabilme.
- Anti korozyon ve/veya mühendislik uygulamalarına uygun
- Kolay Bakım onarım / Minimum kullanım dışı kalma zamanı.
- Ufak atölyeler için 5m. lik sadece tel çekme modeli mevcuttur.
- MIG, bobbin veya varilden tel besleme imkanı    
- Pfe tel geçiş hortumları güvenli şekilde uzun tel geçişi

Spec�f�cat�ons
- New S350-CL sealed energiser = reliability
- Closed-loop current = simplicity / reliability
- Uses wires from 1.6mm to 2.5mm
- Air cooled cables = lightweight
- Excellent pistol manoeuvrability
- 5,10 and 20m supplies packages
- Anti-corrosion and engineering coatings
- Easy to maintain = lower downtime
- 5m pull option available for small workshops
- MIG, coil and drum dispense
- Soft start for smooth start ups = reliability
- PTFE lined conduits = reliable long wire feed

Flamespray MK73 Gaz Sprey Mak�nası / Flamespray MK73 Gas Spray Mach�ne
Son jenerasyon Metalizasyon ekipmanlarından olan Flame spray MK73 sistemi, oksijen ve propan ile çalışan ve anti 
korozif uygulamaları için kullanılabilecek bir gazlı metalizasyon ekipmanıdır. Hafif ve dengeli pistol yapısı sayesinde 
marketteki kullanımı en kolay ve sprey hızı en yüksek ekipmandır. Bu sayede zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar. 
Sistem sabit devamlı püskürtme sağlanacak şekilde ayarlanabileceği gibi, - pilot alev söndürülmeden - manuel olarak 
aç kapa yapılabilecek şekilde de kullanıma uygundur.

The Metallisation MK73 is an oxygen-propane fuelled flamespray system giving un-rivalled anti-corrosion coatings. The 
lightweight, well-balanced, robust pistol offers the quickest spray rates on the market, saving you both time and money. 
Systems can be supplied as continuous spray or, more commonly, with a unique stop/start function that allows the operator to 
stop spraying but keep the flame lit without damage to the pistol. 

Özell�kler Spec�f�cat�ons
Yüksek püskürtme hızı ( 50kg/saat )
Tel kalınlığı 1.6mm (1/6”) dan 4.76mm (3/16”)
Kaplama tekstürünü seçebilme
Bakımı kolay
Basınç ayarlarını Pratik şekilde yapabilmeye imkan verir
Anti korozyon uygulamaları için ideal
Devamlı yada aç kapa şeklinde püskürtme yapabilme
Spray açısını ayarlayabilme
Kolay ilk ateşleme
Rijit sağlam yapısına karşın hafif dizayn
Nozul, motor ve maske hava beslemesi tek girişten yapılır.

 Fast spray rates (up to 50kg/hr)
Wire sizes 1.6mm (1/6”) to 4.76mm (3/16”)
Choice of coating textures
Easy to maintain
Flowmeters give optimal parameter setting
Ideal for anti-corrosion coatings
Stop/start or continuous operation
Spray stream spreader on 3/16" and 1/8" pistols
Easy lighting
Robust but lightweight design
Nozzle, motor & breathing air from 1 inlet 
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GÜVENLİ ÇALIŞ
GÜVENDE OL

WORK SAFE
BE SAFE

RPB Safety Equipments
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İŞ GÜVENLİK EKİPMANLARI / OPERATOR SAFETY EQUIPMENTS

RPB NOVA1 Kumlama Maskesi / RPB NOVA1 Blasting Helmet

1- 125 psi basınçlı emniyet valfi mevcuttur. 
2- Aro, Cejn, Dixion, and Rectus markaları ile uyumlu soket bağlantısı vardır.
3- Çıkış noktasındaki basınç regülatörü hava basıncını ayarlama imkânı sağlar. 
4- 0-125 psi aralığındadır (04-900, sadece ünitenin 2 çıkış noktası).
5- Yedek filtre kartuşlarının bakım-onarım çizelgesi için etiket tarihleri vardır. 
6- Güçlü, sağlam ve hafif bir gövde yapısına sahiptir.
7- Tahliye kapağı standart ekipman olarak monte edilmiştir.
8- 1” Npt giriş ağzı mevcut-tur.
9- Yüksek debili regülatörü (04-906, 6 çıkışlı, tek ünite) vardır.

1- 125 psi safety pressure relief valve
2- Quick disconnect coupler compatible with brands including; Aro, Cejn, Dixion, and Rectus.
3- Outlet pressure regulator provides the ability to adjust air pressure. 
4- Range 0-125 psi (04-900, 2 outlet unit only).
5- Replacement filter cartridges have a replacement date sticker for maintenance scheduling.
6- Strong, robust and lightweight housing.
7- Brass drain tap fitted as standard equipment
8- 1” Npt inlet port
9- High flow regulator (04-906, 6 outlet unit only

RPB RADEX HAVA SEHPASI / RPB RADEX AIRLINE FILTER

1- Hava kanalları dağıtım sistemi, hava akımını solunum yapılan alana 
yönlendirir, buğulanmayı önler ve operatörlerin serin kalmasını sağlar.
2- Kulakları koruması için çok katmanlı ses geçirmez köpük mevcuttur.
3- Sağlamlaştırılmış ve aşınmalara karşı dayanıklı dış kaplama vardır.
4- Farklı kalınlıktaki lensleri de alabilmesi için tasarlanmış, ayarlanabilir 
sağlam maske çerçevesi vardır.
5- Büyük, düz lens mevcuttur. 
6- Boynu saran rahat ve dayanıklı naylon pelerin mevcuttur.
7- Kolay çalışma ve depolama için el askısı vardır.
8- Benzersiz, yüksek dirençli çerçeve kayışı vardır.
9- Aşınmaya karşı dayanıklı pelerin bandı vardır.
10- Esnek solunum tüpü vardır.

1- Air duct distribution system directs airflow into the breathe zone, prevents 
fogging and keeps workers cool.
2- Multi layered sound deadening foam for hearing protection.
3- Super tough helmet shell that is U.V. stabilized and abrasion resistant.
4- Adjustable sturdy visor frame with molded hinge designed to take different 
lens thicknesses.
5- Large, flat lens.
6- Durable nylon cape with comfortable seal around the neck.
7- Hand strap for easy transportation and storage.
8- Unique, high-strength visor strap.
9- Abrasion resistant cape cover band. 
10- Flexible breathing tube.

1

2
3

4

5

6

7

8

9
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Yüksek standartlara sahip modern bir iş yeri, öncelikle can 
güvenliğini sağlamak zorundadır. Değerli çalışanlarınızın 
riski bir yana, şirketinizin itibarı için dikkat etmeniz 
gereken, iş akışını bozan birçok uyumsuzluk ve bu iş 
aksamasından kaynaklı birçok maliyetler vardır. Nova1 
kumlama maskesi, işinizin ve çalışanlarınızın riskini en 
aza indirmektedir.  RPB® NOVA 1™ , güvenlik standartları 
listesine eklenmiş, ANSI Z89.1-2010- koruyucu başlığı ve 
ANSI Z87.1 —2012 tipi C sınıfı, yüksek göz koruma 
standardı ile AS/NZS 'in gerekli görülen tüm niteliklere 
sahiptir.

The mandatory high standards of a modern workplace make 
health and safety a top priority. Aside from risk to valued 
employees, there are potential costs of business disruption, 
non-compliance and the flow-on impact on your company's 
reputation that need to be conside-red. The Nova 1™ 
minimizes the risk to your employees and your business.  
Adding to the list of Safety Standards, the RPB® NOVA 1™ 
meets the requirements of ANSI Z89.1 - 2010+ Head 
Protection and ANSI Z87.1 - 2012 Type 1 Class C, high velocity 
eye protection standards, and exceeds the requirements of 
AS/NZS.
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İŞ GÜVENLİK EKİPMANLARI / OPERATOR SAFETY EQUIPMENTS
RPB Gaz Mon�törü / RPB Gas Mon�tor

Zehirli gazlar tehlike seviyelerine göre ağır yaralanmalara ve hattaölümlere neden 
olmaktadır. Sizin ve çalışanlarınızın soluduğu havanın tamamen tehlikesiz ve güvenli 
olduğuna nasıl itimat edebilirsiniz? Çözümünüz, 4 zararlı gaza kadar tespit yeteneğine 
sahip, size huzur veren, akıllı bir gazmonitörü olan RPB® GX4™'dir. Yaygın olarak 
endüstriyel binalarda bulunan karbon monoksit gibi gazlar gözle görünmez. Düşük 
seviyede gaza maruz kalmak ölümcül olmayabilir fakat giderek artan bir etkiye sahiptir. 
Ciddi bir rahatsızlığa ve uzun vadeli sağlık problemlerine yol açar. Erken belirtileri, 
gereksiz yere grip olmak, baş ağrısı ve yorgunluk olabilir. Göz ardı edilmesi ciddi 
problemlere yol açabilir.

As you know, dangerous levels of toxic gases can cause severe injury or death. How can 
you have complete confidence that the air you and your employees breathe is safe? Your 
solution is the RPB® GX4™, an intelligent gas monitor that has the ability to detect up to 
4 gases, giving you peace of mind. Gases such as carbon monoxide are invisible to all the 
human senses, yet arecommonly found in industrial premises worldwide. While low 
level exposure maynot be immediately fatal, ongoing contact at low levels has a 
cumulative effect, causingserious illness and long term health concerns. Early symptoms 
can be mistaken for theflu, headaches or tiredness. It is a serious problem which is 
commonly overlooked.

RPB İkl�mlend�rme Kontrol C�hazı / RPB Cl�mate Control Dev�ce

Maksimum verimliliğin anahtarı, sıcaklığın rahat olduğu ortamlarda çalışmaktır. Gerekli 
havayı istediğiniz gibi sıcak veya soğuk yapmanızı sağlayan RPB® C40™ bunun için 
tasarlanmıştır.
Bu cihaz ile çalışanlarınız her zaman rahat edebilmek için gerekli havayı istedikleri gibi 
sıcaktan soğuğa geçirebilir.

As you know in an environment where the temperature is comfortable is key to 
maximizing productivity. So how can you ensure that your employees are productive? 
Your solution is the RPB C40 Climate Control Device, which can heat and cool your 
supplied air as desired. With the slide of lever, your employees can switch from heating to 
cooling ensuring they are always comfortable.

Tam Yüz Boya Maskes� / Full Face Mask Yarım Yüz Maskes� / Half Face Masks

Boya zamanında operatöre tam güvenlik sağlamaktadır. Yarım yüz boya 
maskesine göre gözleri daha iyi koruduğu için tercih sebebidir.

The full face paint mask ensures complete safety of the operatör during the 
painting time. Unlike the half face paint mask, the full face paint mask ensures 
full protection of operators’ eyes.

Operatörün iki ayrı yerden filtrelenmiş havayı solumasını sağlamaktadır.

The half face paint mask provides the operator with filtered air for breathing from two 
seperate places.

Değ�şt�r�leb�l�r F�lte / Changeable F�lter Vortex Hava Aparatı / A�r Suppl�er

Değiştirilebilir filtreler uygulanan boyaya göre değişkenlik gösterir. Farklı koruma 
sınıfları vardır.

Replaceable filters vary according to the applied paint. There are different types of 
protection.
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İŞ GÜVENLİK EKİPMANLARI / OPERATOR SAFETY EQUIPMENTS

Boyama Tulumları / Pa�nt�ng Overalls

Güvenl�k Kablosu / Safety Cable

Boyama Tulumları
- Birçok inorganik kimyasallara ve 1 mikrona kadar olan partiküllere karşı bariyer özelliği 
sağlar. 
- Radyoaktif partiküllere karşı korur.
- Kontaminasyon kontrolü: çalışma ortamını insandan kaynaklı kotaminasyona karşı korur
- Halojen maddeler içermediğinden kolay ve ekonomik imha edilir.

Pa�nt�ng Overalls
- It provides a barrier against many inorganic chemicals and particles up to 1 micron.
- It protects against radioactive particles.
- Contamination control: it protects to operating area from any contamination which can be 
occured due to personally
- Because of it does not contain halogen substances, it is destroyed easily and economically.

Kumlama Tulumları
Bu tulumlar operatörü aşındırıcı materyallerden korur. Naylon ve pamuk kumaş yapısı 
sayesinde kolayca yıkanabilir. Yaz aylarında rahatlık sağlar.

Sandblast�ng Overalls
These overalls protect the operator from abrasive media. Easily washable thanks to its nylon 
and cotton fabric structure. It provides comfort in summer.

Kumlama Tulumları / Sandblast�ng Overalls

Güvenl�k Kablosu
Whipcheck Güvenlik Kabloları, kazara ayrılma durumunda bağlantıların güvenli şekilde 
tutulması için tüm kumlama hortumlarında kullanılır. Whipcheck Güvenlik Kabloları, 
hortumun ağırlığındaki kaplinleri hafifletir ve hortum bağlantılarının arızalanmasından 
kaynaklanan tehlikeyi azaltır. Kablolar ayrıca, bir kaplin arızası durumunda kumlama 
hortumunun kırılmasını önlemeye yardımcı olur.

Safety Cable
Whipcheck Safety Cables are used at all blast hoses for the safe holding of coupled connections 
in case of accidental separation. The Whipcheck Safety Cables relieve the couplings of the 
weight of the hose and reduce the danger caused by hose couplings failure. The Cables also 
help keeping the blast hose from whipping about in the event of a coupling failure.

Contracor Hava Sehpası / Breath�ng A�r F�lter

Contracor Hava Sehpası / Alfatech Hava Sehpası
Hava sehpası, kumlama başlığına temiz hava tedarik etmek için tasarlanmıştır. BAF filtresi, 
yoğunlaşmayı ve 0,5 mikron veya daha küçük boyutlu parçacıkların% 98'ini çıkarmak için 
tasarlanmıştır. Hava sehpası basınç regülatörü, basınç göstergesi, güvenlik valfi ve tahliye 
valfiyle donatılmıştır. Bu hava sehpası iki ya da daha fazla operator ile çalışmak için 
güçlendirilebilir.

Breath�ng A�r F�lter BAF / Alfatech Breath�ng A�r F�lter
The breathing air filter is designed for supplying clean air to the blasting hood. The BAF filter is 
designed to remove condensate oil and up to %98 of particles having a size of 0,5 microns less. 
The BAF Breathing air filter is equipped with a pressure regulator, a pressure gauge, safety valve 
and discharge valve. This BAF can be additionally equipped for operation by two or more 
operators.

Kumlama Maskes� / Sandblast�ng Helmet

Çok rahat ve hafif bu kumlama maskesi her türlü kumlama uygulamaları için uygundur. 
Tasarımı, buğulanmayı önlemek için vizöre sürekli hava akışı sağlamayı garanti eder. 
Kumlama maskesi bir basınç regülatörü, bir hava akımı göstergesi ve bir pelerin ile 
donatılmıştır.

This blast helmet very comfortable and lightweight is suitable for any kind of abrasive 
blasting work. Its design ensures constant airflow to the visor in order to prevent misting. 
The blast helmet is equipped with a pressure regulator, an airflow indicator and a cape.
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ÖLÇÜM CİHAZLARI / MEASURING TOOLS

Ayna / M�rror Boya Kalınlık Ölçüm C�hazı / Pa�nt Th�ckness Meter

Kontrol Aynası
Kullanıcının zor veya tehlikeli alanları kolayca görmesine yardımcı olmak için bir 
kontrol aynası kullanılır. Bazı aynalarda ayrıca karanlık alanları aydınlatmak için 
ışık tertibatı da bulunabilir.

Inspect�on M�rror
An inspection mirror is used to help the user see easily into difficult or dangerous 
areas. Some mirrors can also have light fittings to illuminate dark areas.

Pos�tector 6000 Boya Kalınlık Ölçüm C�hazı
Boya kalınlık ölçüm cihazı (boya ölçer olarak da adlandırılır)  kuru film kalınlığını ölçmek için 
kullanılır. Kuru film kalınlığı, kaplama prosesi, kalite ve maliyet üzerindeki etkisi nedeniyle 
kaplama endüstrisinde muhtemelen en kritik ölçüm cihazıdır. Kuru film kalınlığı ölçümleri, bir 
kaplamanın kullanım ömrünü, ürünün görünümünü ve performansını değerlendirmek ve bir 
sürü Uluslararası Standart ile uyumluluğu sağlamak için kullanılabilir.

Pos�tector 6000 Pa�nt Th�ckness Measurement Dev�ce
A coating thickness gauge (also referred to as a paint meter) is used to measure dry film 
thickness. Dry film thickness is probably the most critical measurement in the coatings 
industry because of its impact on the coating process, quality and cost. Dry film thickness 
measurements can be used to evaluate a coating's expected life, the product's appearance 
and performance, and ensure compliance with a host of International Standards.

Poros�ty Tester Pürüzlülük Ölçüm C�hazı / Surface Roughness Tester

Gözenekl�l�k Test�
Bu dayanıklı, mobil ölçüm cihazları en küçük gözenekleri ve çatlakları bile bulmak 
amacıyla iletken olmayan koruyucu kaplamaları hızlı ve kolay şekilde test etmek için 
idealdir.

Poros�ty Test
This robust, mobile measurement devices are ideally suited for quick and easy testing 
of non-conductive protective coatings to find even the tiniest pores and fissures.

Testex Bant / Testex Tape

Testex Bant
Kumlanmış yüzeyden profil kalınlığı elde edilmesinde kullanılan özel bir banttır. Pürüzlü bir 
malzemeye sıkıştırıldığında, yüzey pürüzlülüğünün ayrıntılarını doğru bir şekilde gösterir.

Testex Tape
It's a special tape that is used to obtain profile thickness from the blasted surface. When 
compressed against a roughened material, it accurately replicates details of its surface 
roughness. 

Toz K�t� / Dust Test K�t
Toz Test� Aparatı 
Kumlanmış yüzeydeki toz, boyanın yüzeye tutunma gücünü azaltarak, 
kaplamanın erken bozulmasına ve standardın altında bir kaplamaya yol açabilir. 
Bu Toz Testi kiti, boyama için hazırlanan yüzeylerdeki toz partiküllerinin miktar ve 
büyüklüğünün değerlendirilmesine olanak sağlar
Dust Test K�t
Dust on blast cleaned surfaces can reduce coating adhesion, leading to 
premature coating failure and sub-standard coating finish. This dust Test kit 
allows assessment of the quantity and size of dust particles on surfaces prepared 
for painting.

Yüzey Pürüzlülük Ölçüm C�hazı
Koruyucu kaplama uygulamalarında yüzey pürüzlülüğünü ölçmek gerekir. Yüzey 
pürüzlülük ölçüm cihazı, Uluslararası Standartlara uyum sağlaması için gerekli olan 
yüzey pürüzlülüğünü ölçen hafif ve portatif ölçüm cihazıdır. 

Surface Roughness Tester
In protective coating applications there is a requirement to measure surface 
roughness. The surface roughness tester is a light weight and portable measuring 
solution for the range of surface roughness measurements required for compliance to 
International Standards.
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SU JETLERİ / WATER JETS

Un�jet Su Jetler� / Un�jet Water Jets

Un�jet Su Jet�
- Yapıların derin temizliği, yapı ekipmanları ve makine temizliği, boya ve 
beton temizliği
- İskele temizliği, beton ve beton borusu temizliği, eski boya ve alçı, silo, ömrü 
bitmiş pompaların temizliği
- Kaya ve mermer temizliği, kaldırım temizliği (sıcak su ile sakız çıkarılması)
- Eski boya ve alçıların sökülmesi (ayarlanabilir kumlama),  duvar yazılarının 
sökülmesi (ayarlanabilir kumlama)
- Metal kalıplama (sıcak su), metal makine boyama hazırlığı, çatı temizliği, 
ağaç soyma vs.

Un�jet Water Jet
- Deep cleaning of buildings, Construction equipment and machinery washing, 
paint, and concrete removal
- Scaffolding cleaning, removal of concrete, old paint and plaster, cleaning of 
silo, mortal pumps and concrete pipes
- Rock and marble cleaning, Sidewalk cleaning (removal of chewing gum with 
hot water)
- Old paint and plaster removal (adjustable sandblasting), Graffiti removal 
(adjustable sandblasting)
- Metal molding (hot water), metal machinery painting preparation, roof 
cleaning, tree peeling, etc 

Özellikler jet-G350 jet-G350-23 jet-G500 jet-D500 jet-D500-18 jet-D600 jet-D800 jet-D1100 jet-D1500 jet-D1500-20
Maks. Çalışma basıncı bar 350 350 500 500 500 600 800 1100 1500 1500
Maks. Debi lit/dak. 15 23 15 15 18 30 23 17 13 20
Motor Gas/HONDA Gas/HONDA Gas/HONDA Desiel Desiel Desiel Desiel Desiel Desiel Desiel
Motor performansı Hp/kW 20Hp/15kW 24Hp/18kW 24Hp/18kW 23Hp/17kW 28Hp/1kW 60Hp/45kW 60Hp/45kW 60Hp/45kW 60Hp/45kW 90Hp/70kW
Maks. Devir /rpm 1450 1450 1450 1450 1450 800 1000 750 750 1800
Ağırlık kg 120 135 135 160 200 400 450 500 650 800
Ölçüler (Uz. x En x Yük.) cm 120 x 88 x83 120 x 88 x 83 120 x 88 x 83 120 x 88 x 83 120 x 88 x 83 150 x 88 x 83 150 x 88 x 83 150 x 88 x 83 150 x 88 x 83 150 x 88 x 83

Specifications jet-G350 jet-G350-23 jet-G500 jet-D500 jet-D500-18 jet-D600 jet-D800 jet-D1100 jet-D1500 jet-D1500-20
Max. Working pressure bar 350 350 500 500 500 600 800 1100 1500 1500
Max. Flow lt/min 15 23 15 15 18 30 23 17 13 20
Engine Gas/HONDA Gas/HONDA Gas/HONDA Desiel Desiel Desiel Desiel Desiel Desiel Desiel
Engine performance hp/kW 20Hp/15kW 24Hp/18kW 24Hp/18kW 23Hp/17kW 28Hp/1kW 60Hp/45kW 60Hp/45kW 60Hp/45kW 60Hp/45kW 90Hp/70kW
Max.rpm 1450 1450 1450 1450 1450 800 1000 750 750 1800
Weight kg 120 135 135 160 200 400 450 500 650 800
Dimension(L x W x H) cm 120 x 88 x 83 120 x 88 x 83 120 x 88 x 83 120 x 88 x 83 120 x 88 x 83 150 x 88 x 83 150 x 88 x 83 150 x 88 x 83 150 x 88 x 83 150 x 88 x 83
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SATIŞ SONRASI HİZMETLERİMİZ

Satış sonrası müşteri hizmetleri, satış ve teslimat işlemi tamamlandıktan sonra, operasyonun toplam kalitesini 
etkileyen hayati bir konudur. 

Tecrübeli ekibimiz satış sonrası hizmeti taahhüt edilen zaman içerisinde yerine getirmektedir. Bunun için 
Alfatech ekibini daima hazır bulundurmaktadır. Bu şirketimizin hizmet kalitesinin bir parçasını oluşturmaktadır.
Satış sonrası hizmet ekibimiz ürünlerimizin eğitimini hassasiyet ile yerine getirmekte ve eğitimlerini sertifika ile 
belgelendirmektedir.

AFTER SALES SERVICE

After-sales customer service is a vital issue which influence the total quality of the operation after the sale and 
delivery process completed. 

The Alfatech's experienced team is always available and realize the after-sale service within the promised time.  
This is a part of the total service quality of our company. Our after-sales services team also provides trainings for 
products and certifies their training with a certificate.

56

SATIŞ SONRASI
HİZMETLER

AFTER SALES 
SERVICES



alfatechmak�na.com

ÇELİK YÜZEY STANDARTLARI / STEEL SURFACE FINISH STANDARTS

Çel�k Yüzey Standartları / Steel Surface F�n�sh Standarts

Geniş ölçüde yapışkan madde cürufu ile kaplı 
ve varsa çok az kaplı paslı çelik yüzey.

Steel surface largely covered with adhering 
mill scale but little, if any, rust.

Paslanmaya başlamış ve hadde curuflarının 
dökülmeye başladığı çelik yüzey.

Steel surface which has begun to rust and 
from which the mill scale has begun to flake.

Hadde curufların paslanarak döküldüğü ama 
gözle 
görülebilen küçük çukurların olduğu çelik 
yüzey. 

Steel surface on which the mill scale has 
rusted away, but with slight pitting visible 
under normal vision.

Hadde curufların paslanarak döküldüğü ama 
gözle görülebilen yaygın olarak dağılmış 
çukurların olduğu çelik yüzey.

Steel surface on which the mill scale has 
rusted away, but with slight pitting visible 
under normal vision.

PASLANMA DERECELERİ

www.alfatechmak�na.com www.alfatechn�c.com.tr

Kumlama nozulundan püskürtülen aşındırıcıların etkisi ile gevşek 
haddehane tufali, gevşek pas ve gevşek boya kabaca temizlenir. 
Tufal, boya ve pasın tamamen temizlenmesi amaçlanmaz. Boyanın 
iyi tutunması için, kalan tufal, boya  ve pasın, yüzeye yapışık olması 
gerekir. Hafif  temizleme ile yüzey temizliğinde, yağ, gres, kir, pas 
tabakası, gevşek haddehane tufali, gevşek pas, gevşek boya ve 
kaplamalar tamamen temizlenir. Fakat yapışmış tufal, pas, boya ve 
kaplamanın kalmasına müsaade edilir.
BRUSH-OFF BLAST CLEANING
Removal of loose mill scale, loose rust and loose paint, to a degree 
hereafter specified, by the impact of abrasives propelled through 
nozzles or by centrifugal wheels. It is not intented that the surface 
shall be free of all mill scale, rust and paint. The remaining mill scale, 
rust and paint should be tight and the surface should be sufficiently 
abraded to provide good adhesion and bonding of paint.

Kumlama nozulundan püskürtülen aşındırıcıların etkisi ile yağ, gres, 
kir, pas ve yabancı maddeler yüzeyden kısmen temizlenir. Kumlama 
ile kısmi temizlemede yağ, gres, kir, pas, haddehane tufali ve yabancı 
maddeler yüzeyden tamamen temizlenir. Eğer yüzey çukurlu, hafif 
pas ve boya kalıntıları içeriyorsa,bu sebeple oluşan hafif gölgeler, 
çizgiler ve renk değişikliği hariç tüm pas, tufal ve eski boyalar 
yüzeyden tamamen temizlenir.
COMMERCIAL BLAST CLEANING
A commercial blast cleaned surface finish is defined as one from 
which oil, grease, dirt, rust scale and foreign matter have been 
completely removed from surface and all rust, mill scale and old paint 
have been completely removed except for slight shadows, streaks, or 
discolouration caused by rust stain, mill scale oxides or slight, tight 
residues of paint or coating that may remain if the surface is pitted.

Kumlama nozulundan püskürtülen aşındırıcıların etkisi ile neredeyse 
tüm haddehane tufali, pas lekesi, tufal oksitler ve hafif, kalıcı boya ve 
kaplama artıklarından kaynaklanan çok hafif gölgeler, çok hafif 
çizgiler ve hafif renk değiştirmeler hariç tüm yağ, gres, kir, tufal, pas, 
aşındırıcı maddeler, oksitler, boya ve diğer yabancı maddeler 
temizlenir. Yüzey alanının en az %95’ i gözle görülür kalıntılardan ve 
yukarıda bahsedilen renk değişikliklerinden temizlenir.
NEAR-WHITE BLAST CLEANING
A near-white blast cleaned surface finish is defined as one from which 
all oil, grease, dirt, mill scale, rust, corrosion products, oxides, paint or 
other foreign matter have been completely removed from the surface 
except for very light shadows, very slight streaks or slight 
discolourations caused by rust stain, mill scale oxides, or light, tight 
residues of paint or coating that may remain. At least 95% of each 
square inch of surface area shall be free of all visible residues and the 
remainder shall be limited to the light discolouration mentioned 
above.

Kumlama nozulundan püskürtülen aşındırıcıların etkisi ile 
haddehane tufali, pas, kaplamalar ve kirletici maddeler tamamen 
temizlenir. Kumlama ile tam temizlemede gri-beyaz, homojen 
metalik renkte, kaplamaya uygun şekilde pürüzlendirilmiş bir yüzey 
elde edilir. Yüzey, çıplak gözle bakıldığında, tüm yağ, gres, kir, gözle 
görülebilir tufal, pas, aşındırıcı malzemeler, oksitler, boya ve diğer 
tüm yabancı maddelerden temizlenmiştir.
WHITE METAL BLAST CLEANING
A white metal blast cleaned surface finish is defined as a surface 
with a grey-white, uniform metallic colour, slightly roughened to 
form a suitable anchor pattern for coatings. The surface, when 
viewed without magnification, shall be free of all oil, grease, dirt, 
visible mill scale, rust, corrosion products, oxides, paint, or any other 
foreign matter.
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