
RUBIO MONOCOATER
Rubio® Monocoater  er en kompakt alt-i-ett industriell overflatebehandlingsserie. 
Sammen med det allsidige Rubio® Monocoat-sortimentet er det en 
effektiv måte å skape kreative og individuelle overflatebehandlinger på. 
Vi har nylig finjustert overflatebehandlingsserien ut fra de siste årenes erfaringer. 
Takket være et nytt lukkesystem og den parallelle justeringen av oljens 
konsistens gjør Rubio® Monocoater-versjonen det enda enklere og mer presist å 
overflatebehandle tregulv! 

SPESIFIKKE EGENSKAPER:  
› Én ramme, ca. 5,2 m lang og ca. 1,12 m bred, på et sentralt stativ, hvor det er montert fire enheter.
› Tre separate transportbånd.
› Hoveddisplay med elektriske kontrollelementer og digitale hastighetsavlesninger sentralt
  plassert på utstyret gir god synlighet for alle fire enheter.
› Separat elektrisk høydestyring av hver enkelt enhet.
› Leveres som «plug & play» – kobles til et 5-polet kontakt, og utstyret er klart til bruk.
› Tilkobling via en rund, rød 32-kontakt med 3 faser, en nulleder og jordledning (400 volt + 0).
› Tillatt emnetykkelse: min./maks. 5–100 mm.
› Fremføringshastighet: 5–18 m/min.
› Arbeidshøyde: 900 mm (+/– 25 mm).
› CE-sertifisert.

MODELLER

420 E
› Transportbånd: 420 mm
› Arbeidsbredde: 400 mm

700 E
› Transportbånd: 700 mm
› Arbeidsbredde: 680 mm

ENHEDER
› Enhet 1: børsteenhet
› Enhet 2: valsebeleggmaskin
› Enhet 3: padenhet
› Enhet 4: poleringsenhet
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ENHET 1: BØRSTEENHET    
› To motroterende børster på en børsteaksel, med dobbeltlager, variabel omdr./min. (200–600 omdr./min.) og motorer (2 x 1,5 
  kW) på toppen av enheten.
› Støvavtrekk mellom børstene (støvavtrekksenhet ikke inkludert).
› Børstene er montert i ett hus for samtidig heving og senking.
› Standard oppsett med Tampico-fiberbørster (støvbørster).
› Enkel utskifting av de to børstene (valg mellom metallbørster, slipebørster og støvbørster).
› Transportbånd med effektivt grep.
› Høydestyring: elektrisk.

ENHET 2: VALSEBELEGGMASKIN     
› Valsebeleggmaskin, der som standard har en doseringsvalse og en påføringsvalse.
› Doseringsvalse:
  › Forkrommet
  › Justering av oljetykkelse med ett enkelt ratt som sikrer ensartet dosering langs/parallelt med hele valsen
› Påføringsvalse:
  › Fremstilt av 3 cm tykk gummi
  › Tåler ekstremt høyt trykk og sikrer også innfarging av skråkanter
  › Kan enkelt skiftes ut med valser av forskjellig hardhet eller med moosgummi
› Nytt fjærbelastet lukkesystem på begge sider av påføringsvalsen hindrer lekkasje!
› Separat, glatt transportbånd sikrer enkelt vedlikehold, med justerbar hastighet.
› Høydestyring: elektrisk.
› Hastighetsinnstilling for påføringsvalsene: elektrisk. Begge valsene har en egen hastighetsknapp. Disse optimale  
  påføringsinnstillingene gir en svært presis og jevn påføring.

EKSTRAUTSTYR FOR ENHET 2: MOTLØPSVALSE (enkelt oppsett og justeringer med bare ett ratt)
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ENHET 3: PAD-ENHET     
 › Dobbel skiveenhet til pads med en diameter på 400 mm. Begge skivene er montert på en ramme som sikrer samtidig heving og senking.
 › Variabel innstilling for pads’ omdr./min. (40–160 omdr./min.): elektrisk.
 › Transportbånd med effektivt grep.
 › Høydestyring: elektrisk.

  EKSTRAUTSTYR FOR ENHET 3: Programmerbart kontrollpanel med berøringsskjerm.

ENHET 4: POLERINGSENHET     
 › To motroterende børster på en børsteaksel, med dobbeltlager, variabel omdr./min.  (100–400 omdr./min.) og motorer (2 x 0,75 kW) 
     på toppen av enheten.
 › Støvavtrekk mellom børstene (støvavtrekksenhet ikke inkludert).
 › Børstene er montert i et hus for samtidig heving og senking.
 › Standard oppsett med Tampico-/nylonbørster (støv- og poleringsbørster).
 › Enkel utskifting av de to børstene (valg mellom metallbørster, slipebørster og støvbørster).
 › Transportbånd med effektivt grep.
 › Høydestyring: elektrisk.

 

 EKSTRAUTSTYR FOR ENHET 4: Børstemontering med raskt skifte (et glidesystem innebygd i maskinen 
 forenkler utskifting av forskjellige børster).
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EKSTRAUTSTYR:  SEPARAT UV-TØRKER  

For vårt komplette sortiment av produkter eller beskyttelse og farging av utvendig og
innvendig treverk, se  www.rubiomonocoat.com

DIN LEVERANDØR: 

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. 
Muylle Facon NV kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen ovenfor 
kan bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes 
ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som ikke er forbundet med kvaliteten på produktet. Denne 
tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen som er tilgjengelig for øyeblikket. De 
nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet. Dato for teknisk datablad: 28.06.2018. Les 
sikkerhetsinformasjonen før du bruker 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
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