
Acessórios para doseadores
Adicione valor e conveniência ao seu processo de dosificaçãoao

Número da Peça Acessório Descrição 
UltimusPlus™ 

UltimusPlus-NX
Ultimus

Performus
I-II V

7017105 Suporte de braço flexível

do cilindro da seringa

Pode ser montado no gabinete do  
distribuidor; pode ser ajustado em posições 
múltiplas

 

7017113 Suporte de braço fixo do cilindro 
da seringa

Pode ser montado no gabinete do distribuidor e 
segura o cilindro numa posição fixa

 

7014503 

7014504 

Optimeter — 30cc

Optimeter — 10cc

Adaptador de seringa que mantem pressão de 
fluido consistente do início da aplicação até o final

  



 

7016718

7017089

Interruptor (Conector Rectangular)

Interruptor (Conector Redondo DIN)

Ciclo de distribuição com controles de interruptor 
manual com botão de pressão de baixa tensão





 

7021053 Suporte de produção do cilindro 
da seringa

Fornece rotação em todo o corpo, com ajuste 
horizontal e vertical.

Aceita todos os corpos da EFD.

   

7363269 Porta-seringa Suporte com porta-seringa    

7012063

7012062

7012061

7012060

Adaptador (3cc)

Adaptador (5cc)

Adaptador (10cc)

Adaptador (30 / 55 / 70cc)

Impedir que o fluido seja sugado para  
o dispensador quando você dispensa  
cianoacrilatos ou fluidos de baixa viscosidade

































7017143 Conjunto de conector de 8 pinos E/S Permite fácil conexão ao distribuidor para controle 
externo

 

7017049 Silenciador do filtro para sala limpa Filtra o ar de saída para cumprir a norma Fed 
209-B (0,5 micra particulados)

  

7024803 Ferramenta de coleta VacTweezer™  
Ferramenta útil de captação

Colocação de custo acessível com kit tratado com 
Staticide.  
Inclui (7) pontas e (5) tamanhos de base

   

7013229 Conjunto de amostras de agulhas de 
aplicação

Inclui uma seleção de diversos tipos e estilos de 
pontas de distribuição, pistões, tampas inferior e 
superior – 150+ peças

   

Continua na próxima página
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7002002 Regulador de filtro de 5 micra Fornece filtragem adequada para todos os 
distribuidores. 

Encomende se não tiver um fornecimento limpo, 
seco e filtrado de ar de fábrica.

   

7016548 Regulador de filtro de 5 micra com filtro de 
coalescência

Regulador de filtro de 5 micra com filtro de 
coalescência

   

7021515 

7016540

Somente conjunto de filtro de coalescência 

Kit de substituição do elemento do filtro

Recomendado para sistema que distribuem 
cianoacrilatos

Remove aerossóis líquidos do fornecimento de ar

 



 



 



 



7364357 Leitor de códigos de barra Lê o código de barras e alterna automaticamente 
entre os programas




