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Dosadora automática incomparável
Quem escolhe a dosadora AT 1600 sabe que sua loja
merece a tecnologia de dosagem mais moderna do mundo,
em um equipamento compacto e prático.

CAPACIDADE
RESERVATÓRIO:

3
Litros

TECNOLOGIA DE BOMBAS :

VAZÃO MÁXIMA

SEMPRE A MESMA DOSAGEM

DVX® – livre de
calibração periódica

24

Bombas livres de recalibração, garantindo
a mesma dosagem sem manutenções frequentes.
Essa característica também garante dosagens iguais entre
lojas, repetindo a cor entre máquinas Fluid Management.

SIMULTÂNEA

Oz/min

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
PRECISÃO, REPETIBILIDADE E CONFIABILIDADE
Equipada com bombas DVX® totalmente livre de
ajustes de calibração, a precisão entre cada
dosagem é garantida. O mesmo acontece em
dosagens entre lojas, que possuem máquinas Fluid.
VELOCIDADE
Única dosadora simultânea da categoria, a AT 1600
é capaz de dosar até 24 Oz por minuto. A bomba
DVX® possibilita dosagem instantânea e continua,
sem necessitar recircular o colorante, garantindo
maior agilidade no processo.
MENOS ERROS DE DOSAGEM
A automação reduz o número de erros na dosagem,
otimizando e agilizando o processo.
Com uma dosadora Fluid Management automática
você propciará total atenção ao cliente durante a
negociação.
COMPACTA
Medindo 89cm x 61cm , é perfeita para lojas com
espaços reduzidos.

Designed and
Manufactured in USA

Tecnologia de bombas incomparável

Accutinter 1600 | Dados Técnicos

Para você conhecer melhor a exclusiva tecnologia
de bombas DVX® apresentamos algumas vantagens:

Dosagem:

Simultânea - 02 pigmentos

Vazão máxima:

24 oz/minuto (710mL/min)

Precisão:

1/512th minimo (depende do pigmento)

Bandeja:

Ajuste manual, com corrediça, mais
prático para quartos, galões e latas.

garante maior precisão de dosagem

Sistema de bombeamento:

DVX® livre de calibração periódica

Serviço e Suporte

12/ 14/ 16 Reservatórios:

89cm L x 61cm P x 121cm A

• Construção robusta garantindo maior vida útil
• Eliminando válvulas, a tecnlogia DVX® dispensa a
necessidade de recalibrações, e garante menor
frequência de manutenções
• Tecnologia exclusiva, oferece velocidade
incomparável
• Desenvolvida com a expertise do grupo IDEX

Peso 150kg (Reservatórios vazios)

Mais que um equipamento de qualidade,
entregamos a você o melhor suporte no pós-venda:
• Apoio local - Help Desk
• Acesso remoto para solução imediata de
dificuldades, assim você não perde tempo e dispõe
de um equipamento sempre operante
• Rede de técnicos autorizada pela fábrica

Voltagem:

Bivolt 110/220v 50/60Hz - Automático

Normas de segurança:

UL, CSA, FCC

Software:

Software ColorPro completo para apoiar a
operação do departamento de tintas.
IDEX Dispenser Driver – acompanha os
programas que o fabricante disponibiliza para
interagir com a dosadora.

• Possibilidade de auto serviço com vídeos de apoio
no canal da Fluid no YouTube

O suporte está perto!
Fácil acesso a informação da Fluid Management
estão disponíveis on-line em
www.fluidman.com e também:

Impressora de etiquetas
Rolos de etiquetas
Acessórios:

Suporte para etiquetadora
Pastilha umidificadora do bico

Vídeos para serviços e
instalações
Fluidman & FMDirect

Suporte tecnico em todo o território nacional
Fluid Management Mobile App
Faça já o download na apple store
Mobile App
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