
Potência extra de aplicação na palma de sua mão

Multiplicador de Alta pressão Hpx Series

A inovadora série de ferramentas de aplicação 
HPx™ facilita a aplicação de quantidades precisas 
de fluidos muito viscosos como: silicones, adesivos 
de grau médico, e epóxis através de uma pequena 
agulha de aplicação. Operários produzem peças 
de melhor qualidade em muito menos tempo sem 
fadiga nas mãos.

Os Multiplicadores Hpx utilizam-se com os 
dosificadores neumáticos EFD e também podem 
ser montados em sistemas de dosificação 
automatizados EFD. A ferramenta HPx é uma 
alternativa ergonómica e de baixo custo para 
manusear seringas e outros dispositivos que não 
podem proporcionar este controle apurado dos 
depósitos.

Há três modelos disponíveis:
• O HP3cc usa uma seringa de 3 cc e produz até 

700 psi (48,2 bar) de pressão de depósito a partir 
de uma pressão de entrada de ar de 100 psi  
(7,0 bar).

•  O Multiplicador HP5cc utiliza seringas de 5cc  
e proporciona ate 27,6 bar (400 psi) de pressão 
de dosificação com uma pressão de entrada  
de 6,9 bar (100 psi)

•  O HP10cc usa uma seringa de maior capacidade 
de 10 cc e produz até 400 psi (27,6 bar) de 
pressão de depósito a partir de uma pressão  
de entrada de ar de 100 psi (7,0 bar).

Recursos e Benefícios
• Peça em alumínio leve fácil de manusear.

• Indicador de baixo nível do fluido permite ao 
operador saber quando substituir a seringa.

•  Facilidade na instalação e remoção da agulha 
com rosca embutida.

• Utiliza pequenas agulhas Optimum e seringas 
Optimum para conveniente manejo de fluidos.

• Aplicação rápida e consistente de diversos  
fluidos viscosos.

• Elimina fadiga da mão.

•  Aumenta qualidade, minimizando retrabalho 
e rejeitos.

As ferramentas exclusivas de distribuição de alta pressão HPX torná-lo fácil de aplicar RTVsilicones, 
epóxis, adesivos de grau médico e outros fluidos muito grossos.

Nº da 
referência

Descrição

7023590 Ferramenta Dosagem HP3cc

7015289 Ferramenta Dosagem HP5cc

7012598 Ferramenta Dosagem HP10cc

mais informação



Seringa descartável

Ponta de dosificação
precisa

Não se esqueça de encomendar os seus 
componentes
Os componentes Nordson EFD Optimum® foram 
concebidos para trabalhar com o vosso dosificador, 
como parte de um sistema integrado e completo 
que efetua as aplicações de fluidos de maior 
precisão e repetibilidade possível.

• Adaptadores de seringas

• Seringas 

• Pistões SmoothFlow™ 

• Agulhas de Aplicação

• Tampas Inferior e Superior

in the U.S.A
. 
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