
RUBIO MONOCOATER
Rubio® Monocoater er en kompakt alt-i-en industrilinje til overfladebehandling. 
Sammen med det alsidige Rubio® Monocoat-sortiment er det en 
effektiv måde til at skabe kreative og individuelle overfladebehandlinger. 
Vi har for nyligt finjusteret overfladebehandlingslinjen ud fra de seneste års 
erfaringer. Takket være et nyt lukkesystem og den parallelle justering 
af olielagtykkelsen gør Rubio® Monocoater det endnu nemmere og mere 
præcist at overfladebehandle trægulve.

SÆRLIGE EGENSKABER 
› 1 ramme – ca. 5,2 m lang og ca. 1,12 m bred – på et centralt stativ, hvorpå der er monteret 4 enheder.
› 3 separate transportbånd.
› Hoveddisplay med elektriske kontrolelementer og digitale hastighedsaflæsninger placeret centralt på udstyret giver god synlighed af alle fire
enheder.

› Separat elektrisk højdestyring af hver enkelt enhed.
› Leveres som “plug & play” – tilslut til et 5-benet stik, og enheden er klar til brug.
› Tilslutning via et rundt, rødt 32 A-stik med 3 ledere, en nulleder og jordledning (400 V + 0).
› Tilladt emnetykkelse: min./maks. 5-100 mm.
› Fremføringshastighed: 5-18 m/min.
› Arbejdshøjde: 900 mm (±25 mm).
› CE-certificeret.

MODELLER

420 E
› Transportbånd: 420 mm
› Arbejdsbredde: 400 mm

700 E
› Transportbånd: 700 mm
› Arbejdsbredde: 680 mm

ENHEDER
› Enhed 1: børsteenhed
› Enhed 2: valsebelægningsmaskine
› Enhed 3: pad-enhed
› Enhed 4: polereenhed
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ENHED 1: BØRSTEENHED    
› 2 modsatroterende børster på en børsteaksel, med dobbelte lejer, variabel omdr./min. (200-600 omdr./min.)

og motorer (2 x 1,5 kW) oven på enheden.
› Støvudsugning mellem børsterne (ekskl. støvudsugningsenhed).
› Børsterne er monteret i ét hus mhp. samtidig løft og sænkning.
› Standardopsætning med Tampico-fiberbørster (støvbørster).
› Let udskiftning af de 2 børster (valg mellem metalbørster, slibebørster eller støvbørster).
› Transportbånd med effektivt greb.
› Højdestyring: elektrisk.

ENHED 2: VALSEBELÆGNINGSMASKINE    
› Valsebelægningsmaskine, der som standard har en doseringsvalse og påføringsvalse.
› Doseringsvalse:

› forkromet
› justering af oliejustering med ét enkelt håndhjul, der sikrer ensartet dosering langs/parallelt med hele valsen

› Påføringsvalse:
› fremstillet af 3 cm tykt gummi
› tåler ekstremt højt tryk og sikrer også indfarvning af affasninger
› er nem at udskifte med valser af forskellig hårdhed eller med moosgummi

› Nyt fjeder-styret lukkesystem på begge sider af påføringsvalsen forhindrer lækage!
› Separat, glat transportbånd sikrer nem vedligeholdelse, med justerbar hastighed.
› Højdestyring: elektrisk.
› Indstilling af påføringsvalsernes hastighed: elektrisk. Begge valser har en separat hastighedsknap. Disse optimale påføringsindstillinger
giver en meget præcis og ensartet påføring.

EKSTRAUDSTYR ENHED 2: MODLØBSVALSE (nem konfiguration og justering med kun 1 håndhjul) 
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ENHED 3: PAD-ENHED    
› Dobbelt skiveenhed til pads med en diameter på 400 mm. Begge skiver er monteret på en ramme, der sikrer samtidig løft og sænkning.
› Variabel indstilling af pads’ omdr./min (40-160 omdr./min.): elektrisk.
› Transportbånd med effektivt greb.
› Højdestyring: elektrisk.

  EKSTRAUDSTYR ENHED 3: Programmerbart kontrolpanel med touchskærm.

ENHED 4: POLEREENHED    
› 2 modsatroterende børster på en børsteaksel, med dobbelte lejer, variabel omdr./min. (100-400 omdr./min.) og motorer (2 x 0,75 kW)

oven på enheden.
› Støvudsugning mellem børsterne (ekskl. støvudsugningsenhed).
› Børsterne er monteret i ét hus mhp. samtidig løft og sænkning.
› Standardopsætning med Tampico-fiberbørster (støv- og polerebørster).
› Let udskiftning af de 2 børster (valg mellem metalbørster, slibebørster eller støvbørster).
› Transportbånd med effektivt greb.
› Højdestyring: elektrisk.

EKSTRAUDSTYR ENHED 4: Børstemontering med hurtigskift (et skydesystem indbygget i maskinen forenkler
   udskiftning af forskellige børster). 
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EKSTRAUDSTYR: SEPARAT UV-TØRRER 

Du kan se hele vores udvalg af produkter og maskiner til beskyttelse og indfarvning af 
indendørs og udendørs træ på  www.rubiomonocoat.com

DIN FORHANDLER: 

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV 
hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. 
Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der 
skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er 
tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller findes på webstedet. Dato for det tekniske 
datablad: 26.06.2018 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet. 

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com
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