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ППррееддииммссттввааттаа  ннаа  HHOOFFMMAANNNN--AAiirrlleessss--ммаашшииннии  
 
 

Бихме искали да обобщим особените предимства на нашата техника:  

 
1. По-голям капацитет и оттук по–високи скорости. Това все повече се 

потвърждава от клиенти, които преминаха на нашата техника. При 
системи с пулсиращи демпфери горната граница често се определя от 

влиянието на така наречените пулсиращи демпфери, като например 
съпротивлението. Техниката на HOFMANN няма нужда от пулсиращи 

демпфери. 
 

2. При 1:1-двукомпонентни материали често се случва двата базисни 
компонента да имат различен вискозитет (производствени различия, 

температурни разлики при допълването на един от двата компонента, 
забавена предварителна реакция на компонента, предварително 

смесен с втвърдителя). При различните вискозитети и пулсиращият 
демпфер действа различно, което може да доведе до големи 

проблеми. И тогава трябва, както каза наш клиент, който освен 

техника на HOFMANN, има и конвенционални машини, да „извикаме 
машината на HOFMANN“, за да продължим работата си без проблем.   

 
3. Комбинирани маркировки от непрекъснати и прекъснати линии чрез 

възможността за транспортиране на двойно количество материал с 
отваряне на втори пистолет. При двукомпонентните материали това 

всъщност (все още) не е възможно поради необходимостта на 
изплакване на недействащия по-продължително време пистолет при 

преминаването към само една линия.  
4. Възможен AMAKOS®- метод – силата на HOFMANN от повече от 25 

години!  
AMAKOS® означава 

Апликация на маркиращи материали с 
автоматично поддържане на дебелината на слоя  

 

По този начин може да се поддържа скоростта на маркиране 
независимо от колебанията във вискозитета без промяна на 

предварително зададеното количество материал за метър линия.  
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5. И не на последно място подобреният ни така неречен вариатор на 

дебита, който при Airless - метода на шприцване с дюзата си 
предотвратява промени в ширините на линиите вследствие промяната 

на скоростта на маркиране и оттам на дебита на материал и е 
предпоставка на правилна настройка. Виж наша информация № 372.    

Благодарение на това изобретение AMAKOS®-Airless придобива все по-
голямо значение.  

 
6. За всяка от нашите машини H33, H26, H18 може да се използва 

богатата програма от други оборудвания за различните други 
маркиращи материали и видове апликации.  
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