Você está pronto para o futuro do Sistema Tintométrico?

Maior capacidade
Com 16 canisters, 04 deles com uma
capacidade de 4,5 litros , para os
colorantes de maior demanda.

Eﬁciência conﬁrmada
Livre de mangueiras, nossa
tecnologia de bombas de pistão
e o bico com fechamento hermético
mantém a qualidade do colorante.
Mesmo na opção para colorantes
a base de solvente.

120 cm

Maior velocidade
A bomba de dosagem com velocidade
de 0,5 L/min para ﬁnalizar o trabalho
na metade do tempo, com a mesma
precisão da cor.

Desenvolvida para o seu mercado
Tamanho ergonômico, apenas 115cm
de altura para facilitar o abastecimento.

Tecnologia faça você mesmo
Poucos componentes, para fácil
manutenção. A X-Protint tem um
design modular, apenas 04 motores
e uma placa principal, para entregar
o menor indice de manutenção do mercado.

Você esta pronto para o futuro do Sistema Tintométrico?

A X-PROTINT foi desenvolvida para o mercado brasileiro, pronta para alavancaro
sucesso do seu negócio com o sistema tintométrico. Aumentamos o rendimento
em velocidade, mantivemos a qualidade Fast & Fluid, proporcionamos facilidades
ao operador e facilidades para o auto-serviço.
Esse é o futuro do sistema tintométrico, pronto para colorantes livres de VOC.

Maior velocidade

Estrutura de aço reforçada

Com a X-Protint a espera pela dosagem da tinta ﬁca no

A robusta estrutura de aço, mantém seguros cabos e eletrônicos

passado. A bomba maior, junto da mesa bi-direcional é

para as mais variadas condições ambientais, protegendo a

mais veloz, faz da X-PROTINT duas vezes mais rápida

máquina de poeira, picos de energia e até mesmo

que os modelos que dosam até 200mL/min.

alagamentos de até 40 cm.

Velocidade de dosagem de 0,5L/min

Tecnologia pensada no futuro
Com as mudanças nos colorantes, a X-PROTINT foi pensada
para o futuro. A nova e patenteada pá de agitação do canister
– em parceria com o já consagrado design da bomba de pistão

Solução inteligente para o operador

da X-SMART – garantem que seus colorantes não ﬁquem secos
e mantém a qualidade do colorante.

Para maximizar o seu espaço de trabalho a X-PROTINT é muito
compacta e amigável. Seu operador ﬁcará encantado com
o reabastecimento frontal,
de fácil operação e a praticidade
da escova prática de limpeza,
sem mencionar a superfície
acima da máquina que
funciona perfeitamente
como uma mesa de
trabalho.
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www.fast-ﬂuid.com

