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Dosagem automática acessível a todos
Qualidade Fluid Managament, com praticidade
e precisão, em sintonia com o melhor
desempenho do mercado.

CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO

2,25
litros

SISTEMA DE BOMBEAMENTO
Bomba patenteada
de pistão.

Livre de pingos

VAZÃO MÁXIMA

7,5
Oz /minuto

SEMPRE A MESMA DOSAGEM
Bombas livres de calibração, garantindo
a mesma dosagem sem necessidade de
manutenções frequentes.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
OPERAÇÃO SIMPLES
Desenvolvida em formato modular, a instalação da
X-Smart é simples e rápida. Além disso, o
abastecimento é prático facilitando no dia a dia da
loja.

PRECISÃO, REPETIBILIDADE E
CONFIABILIDADE
Nossas bombas são precisas, garantem
repetibilidade e são confiáveis, assegurando ao
lojista umadosagem perfeita a cada vez

MENOS ERROS DE DOSAGEM

A automação reduz o número de erros de
dosagem otimizando e agilizando o processo.
Além disso o lojista pode dar mais atenção ao
cliente, durante a negociação.
CORANTES UNIVERSAIS E DE BAIXO VOC
Ecologicamente correta, a X-Smart esta
preparada para trabalhar com corantes de baixo
VOC, graças à válvula hermética patenteada,
totalmente livre de pingos.
COMPACTA
Usa o mesmo ou menos espaço que as
dosadoras manuais.

Dados técnicos

Serviço e suporte
Mais que um equipamento de qualidade,
entregamos a você o melhor suporte no
pós venda:
Possibilidade de auto-serviço com os vídeos
no Youtube para orientar reparos.
Apoio local - Help Desk
Rede de técnicos autorizados pela fábrica
Acesso remoto para a solução imediata de
dificuldades, para que você não perca tempo
e tenha um equipamento sempre operante.
Não é necessário a recalibração

O Suporte está perto!
Acesso fácil à informação da Fluid
Management e apoio estão disponíveis on-line
em http://fluidman.com/pt/ e também:

Fluidman &
FMDirect

Youtube - Inclui vídeos
de manutenção e ser
viços que são fáceis de
seguir

Dosagem:

Dosagem sequencial

Vazão máxima:

7,5 oz/minuto

Precisão:

1/384 dosagem mínima

Sistema de bombeamento:

Bomba de pistão

Capacidade dos
reser vatórios:

2,25 litros

Bandeja:

Ajuste manual com posição para embalagens
de 1/4 de galão, 1 galão, 1 lata ou balde

Fechamento do bico:

Válvula hermética patenteada
LIVRE DE PINGOS

Corantes compatíveis:

Universais, à base de água e orgânicos

16 reservatórios:

66 Kg (recipientes vazios) incluindo a
embalagem

Potência:

Bivolt 110/220v 50/60Hz

Segurança:

UL, CSA, FCC, CE

Software:

Fluid Management Mobile
App- Aplicação do celular
para apoio

Software ColorPro para apoiar a operação
do departamento de tinta- outras opções
disponíveis
IDEX Dispenser Driver – acompanha os
programas que o cliente cria para interagir
com o dosador
Impressora de etiquetas

Acessórios:
Mobile App

Largura 830 mm x Profundidade 830 mm x
1200 mm Altura

Rolos de etiquetas
Braço para computador e teclado

Suporte tecnico em todo o território nacional

www.vitoriaecia.com.br | comecial@vitoriaecia.com.br | facebook.com/fluidbrasil | 51 3476-4103

