
Equalizador da Nova Geração

Ferramenta de Dosificação de Bicomponentes

A ferramenta do Equalizador é operada 
neumáticamente e dosifica com precisão 
bicomponentes adicionado em cartuchos da 
Nordson EFD de 50ml em proporção 1:1, 2:1  
e 4:1.

Características
• Desenhado para o uso com dosificadores 

neumáticos de fluidos da Nordson EFD

• Configuração standard (P / N 7360152) fornece 
uma dosificação precisa de cartuchos de 50mL 
em proporções de 1:1 e 2:1

• Kit de Transferência (P / N 7015864) permite 
transferir fluidos bicomponentes

• Kit de Conversão (P/N 7360401) permite que o 
use em cartuchos 4:1

Benefícios
• Dosificação precisa e repetitiva, quando é 

utilizado com qualquer dos dosificadores 
Performus™ ou Ultimus™

• Suporte de montagem opcional (P / N 7015875) 
permite aos operadores dosificar a peça 
deixando as mãos livres

• Capaz de pré-misturar e preencher produtos 
bicomponentes em seringas

• Fácil de instalar e trabalhar

• Desenho mais durável e resistente

O Equalizador está recomendado para o uso com cartuchos da EFD 
Bicomponentes. Eventualmente podem utilizar-se cartuchos de outros 
fabricantes. No entanto a dosificação pode não ser satisfatória, e até 
mesmo perigosa.

Guarantee
Performance
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Especificações

Avaliação de Processo Gratuita
Contacte a Nordson EFD para configurar um sistema de 
distribuição automatizado que satisfaça os seus requisitos 
específicos.

• Uma avaliação de processo gratuita por peritos de 
distribuição de fluído experientes

• Amostras processadas para avaliação e aprovação do 
cliente antes da aquisição

Item Produto

Pressão máxima de 
funcionamento:

100 psi (7 bar)

Peso: 298,10 g (10,52 oz)

Dimensões: 57.79mm Largura x 153.92mm Altura x 47.02mm
Profundidade ( 2.28 “W x 6.06” H x 1.85 “D)

Material de construção: Cilindro pneumático - Alumínio (disco revestido de azul )

Anel do Adaptador - Copolímero de acetal

Cabeça do adaptador - Alumínio (preto com 
revestimento rígido)

Selos - Buna-N

Mangueira - Uretano

Cilindro de Ar

Êmbolo 
do Pistão

Cabeça 
adaptadora

Anel adaptador


