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FULL AUTOMATIC POWDER
COATING LINE FOR
ALUMINIUM PROFILES

ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ
ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
dynamiki.com

2

DYNAMIKI_SOMA:DYNAMIKI LAYOUT 12/10/2018 09:57 Page 3

Dynamiki LTD
Surface Treatment Machines

D

ynamiki Ltd was founded in 1984 by the Tzebelikos
family and in a short period of time was established as
the leading company in Greece on its field.The company offers the wider range of products and services
in its sector in South East Europe, with an in depth specialization
in custom and Build To Order machinery. Our main business segments and customer base include Heavy Industry, Construction,
Energy Infrastructure, Aviation and Maritime.
Our company is a manufacturer of a wide range of systems
such as:
Manual and automatic sandblasting machines
Pressure blast pots
Powder Coating lines
Pre-Treatment lines
Conveyor systems
Industrial washing machines
Metallizing systems
Dust extraction systems
Used/Refurbished machinery
Our equipment is being manufactured under one roof, in total facilities about 4.000m2 by our qualified, experienced and of high
expertise engineers and technicians.
The renewed headquarters allow us to reach peak manufacturing
performance, fulfil the most demanding custom orders for our
clients and remain one of the world’s leading custom manufacturer
of surface treatment equipments with exquisite references worldwide.
Our geographic location constitutes one of our main advantages
due to the proximity of our company to the logistics facilities of
COSCO ‘s multi transportation international hub at Piraeus port,
which offers us the opportunity to accommodate efficiently our customers worldwide and on a timely manner.
The company’s commercial policy is driven by honesty, integrity
and open communication with our customers and suppliers. We
strive to exceed expectations every single time.
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prints. Nikos and Kostas Tzebelikos, second generation entrepreneurs, with exceptional leadership, team effort and persistence to
perfection, have driven Dynamiki Ltd and taken over the Greek and
Middle Eastern market with evolving opportunities growing worldwide through substantial and fruitful synergies, under a global network of partners.
For a reliable and trustworthy business companion with machinery
that is build to last, do not hesitate to contact us. Together we will
find the best medians and solutions, tailored precisely to your specific needs.

Δυναμική ΕΠΕ
Μηχανήματα Αμμοβολής - Συστήματα Βαφής

Η

εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1984 από την
οικογένεια Τζεμπελίκου και σε μικρή χρονική περίοδο
καταξιώθηκε ως η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της.
Η εταιρεία προσφέρει το ευρύτερο φάσμα προϊόντων και
υπηρεσιών του τομέα της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με εξειδίκευση σε κατά παραγγελία και προσαρμοσμένα μηχανήματα.
Τα κύρια τμήματα των επιχειρήσεων και η πελατειακή βάση μας περιλαμβάνουν τη βαριά βιομηχανία, την κατασκευή, την ενεργειακή
υποδομή, την αεροπορία και τη ναυτιλία.
Η εταιρεία μας κατασκευάζει μία ευρεία γκάμα συστημάτων
όπως:
•Χειροκίνητα και αυτόματα συστήματα και καμπίνες αμμοβολής
•Εγκατάσταση Ηλεκτροστατικής Βαφής με Πούδρα
•Μονάδα Φίλτρων
•Φούρνος πολυμερισμού πούδρας Ηλεκτροστατικής Βαφής
•Μπάνια προεργασίας αλουμινίου / σιδήρου
•Συστήματα εναέριας Διακίνησης
•Συστήματα ρομπότ βαφής
•Μονάδες Ανακύκλωσης Πούδρας
•Συστήματα Υγρής Βαφής (αυτόματα και χειροκίνητα)
•Βιομηχανικά πλυντήρια εξαρτημάτων

The sales department is always at our customers' service and willing to meet their requirements 24/7.

- Η εταιρεία μας στην έκθεση της Glasstec του 2014 παρουσίασε την
πρωτοποριακή Ευρωπαϊκή τεχνολογία στην κατασκευή εγκαταστάσεων αμμοβολής υάλου. Το μηχάνημα της αμμοβολής,
GlassBlaster M 260, είναι η ναυαρχίδα μας και η καλύτερη μηχανή
πώλησης στην κατηγορία της -

Today, Dynamiki Ltd is celebrating 32 years in the industry with
an exquisite range of 85 different machinery applications and blue-

Το μοντέλο του 2014 είναι εξοπλισμένο με πίνακα ελέγχου οθόνης
αφής με νέες προσθήκες και επιπλέον λειτουργίες, καθώς επίσης και

με μία θύρα Wi-Fi για δυνατότητα ρύθμισης
και ελέγχου μηχανής από tablet ή κινητό,
μια πραγματική καινοτομία στην αγορά.
Όσον αφορά το τμήμα φινιρίσματος επιφανειών, κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις ηλεκτροστατικής βαφής με πούδρα
ή υγρή βαφή που μπορούν να εξυπηρετήσουν
τις ανάγκες ενός μικρού εργοστασίου έως και
μία μονάδα βαριάς βιομηχανίας:
•Θάλαμος Βαφής
•Φούρνος πολυμερισμού πούδρας Ηλεκτροστατικής Βαφής
•Συστήματα εναέριας Διακίνησης
•Συστήματα ρομπότ
•Μονάδες Ανακύκλωσης Πούδρας
•Φιλτρομονάδες Βαφής και Αμμοβολής
Τα παραπάνω αποτελούν κάποια από τα συστήματα τα οποία σχεδιάζουμε και παραδίδουμε με υψηλή ποιότητα.
Τέλος, η εταιρεία μας κατασκευάζει μονάδες
προεργασίας μετάλλου οι οποίες είναι απαραίτητες ως προεργασία πριν τη βαφή.
Οι μονάδες αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
•Μονάδες προεργασίας σιδήρου/αλουμινίου
με τη μέθοδο της εμβάπτισης (δεξαμενές)
•Μονάδες προεργασίας σιδήρου / αλουμινίου με τη μέθοδο του ψεκασμού
Τα μηχανήματά μας κατασκευάζονται σε έναν
χώρο, σε εγκαταστάσεις περίπου 4.000 τ.μ.
από τους έμπειρους, εξειδικευμένους με υψηλού επιπέδου εμπειρία μηχανικούς και τεχνικούς μας. Οι νέες εγκαταστάσεις μας επιτρέπουν
να φτάσουμε στη μέγιστη κατασκευαστική μας
απόδοση, να εκπληρώσουμε και τις πιο απαιτητικές παραγγελίες των πελατών μας και να
παραμείνουμε ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισμού αμμοβολής στον κόσμο
με εξαίρετες αναφορές παγκοσμίως.
Η γεωγραφική μας θέση αποτελεί ένα από
τα κύρια πλεονεκτήματά μας λόγω της εγγύτητας της εταιρείας μας με τις εγκαταστάσεις

From left to right: Kostas and
Nikos Tzebelikos,Owners of
DYNAMIKI LTD

logistics του διεθνή κόμβου της COSCO στο
λιμάνι του Πειραιά, η οποία μας προσφέρει
την ευκαιρία να εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας παγκοσμίως και
έγκαιρα.
Η εμπορική πολιτική της εταιρείας οδηγείται
από ειλικρίνεια, ακεραιότητα και συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας. Προσπαθούμε να υπερβούμε τις
προσδοκίες κάθε φορά. Το τμήμα πωλήσεων
είναι πάντα στη διάθεση των πελατών μας
και πρόθυμο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις
τους εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
Σήμερα, η εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.,
γιορτάζει τα 30 χρόνια της στη βιομηχανία με
μία εξαιρετική σειρά από 85 μηχανήματα και
σχεδιαγράμματα. Ο Νίκος και ο Κώστας Τζεμπελίκος, επιχειρηματίες δεύτερης γενιάς, με

εξαιρετική ηγεσία, ομαδική προσπάθεια και
επιμονή στην τελειότητα έχουν οδηγήσει τη
ΔΥΝΑΜΙΚΗ στο να καταλάβει την ελληνική
και μεσανατολική αγορά με εξελισσόμενες
ευκαιρίες ανάπτυξης παγκοσμίως μέσω ουσιαστικών και καρποφόρων συνεργασιών,
στα πλαίσια ενός παγκοσμίου δικτύου συνεργατών.
Εάν θέλετε έναν αξιόπιστο επαγγελματικό συνεργάτη με μηχανήματα κατασκευασμένα να
διαρκέσουν, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί μας. Μαζί θα βρούμε τα καλύτερα μέσα
και τις καλύτερες λύσεις, για να εξυπηρετήσουμε με ακρίβεια και τις πιο εξειδικευμένες
ανάγκες σας.

dynamiki.com
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INTRO - INDEX
At Dynamiki Ltd., we have implemented cutting-edge technology that has enabled us to manufacture a comprehensive
range of fully customized automatic Powder Coating lines for both manual and fully automatic coating applications.
Having spent three decades in the industry in the designing, manufacturing, installation, commissioning and service
support of powder coating systems and equipment, we offer an array of Powder Coating booth models along with wide
range of Powder Coating Ovens.
Our contemporary, high efficiency recovery equipment are designed to suit the functionality of our booth. The numerous selections include High efficiency single or multi cyclones, Reverse pulse jet cartridge filters, powder handling
equipment and a complete range of high quality application equipment including Powder Gun, reciprocators, Electronic product sensors, auto powder recycling systems.
The right environment is imperative to process the cure of the perfectly applied powder. Dynamiki Ltd Powder Coating
Ovens are specifically designed for the curing of electrostatic powder coatings.

INDEX:
01A. AUTOMATIC POWDER COATING BOOTH:
•
Suitable for low volume or high volume production
•
Complies with all current safety and environmental legislation
•
Fully modular construction
•
Well designed multicyclone cartridge filter
•
LED tubes lights (dust proof)
•
Standard and customized sizes are available
•
Excellent powder recovery with cyclone separation
01B. MANUAL POWDER COATING BOOTH:
•
Stainless steel or Powder Coated Steel Body
•
Sizes upon request
•
LED tubes lights (dust proof)
•
Hanging bar
•
Air gun
•
Reverse pulse jet cartridge filters
•
Dust collection tank
•
Electric control panel

02A. AUTOMATIC POWDER CURING OVEN (TUNNEL TYPE):
•
Economical and high efficient
•
Identical temperature distribution
•
Air Curtains
•
Powder coated wall panels
•
Equipped with high efficiency air circulating motors
•
Stainless steel boiler
•
Heavy duty thermal insulation
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•
•
•
•

Modular cassette construction
Available oil fired & gas fired heating
Automatic temperature control
Complies with standard health and safety legislation

02Β. MANUAL POWDER CURING OVEN (BOX TYPE):
•
Economical and high efficient
•
Identical temperature distribution
•
Air Curtains
•
Powder coated wall panels
•
Equipped with high efficiency air circulating motors
•
Stainless steel boiler
•
Heavy duty thermal insulation
•
Modular cassette construction
•
Available oil fired & gas fired heating
•
Automatic temperature control
•
Automatic or manual opening doors
•
Complies with standard health and safety legislation
03. CONVEYOR SYSTEMS
• Free Rail Systems
• Monorail, Conveyor Systems (Motorized)
• Power - and - Free Conveyor Systems (Motorized)
04. PRE-TREATMENT LINES
•
Immersion type (tanks) or Spraying Tunnels
•
Inox 304 or 316L
•
Handling equipment (cranes/baskets/hanging bars etc)
•
Drying ovens (box type or tunnel)
•
With heating elements or not
•
Complete with SS pipes for water bubbling
•
Draining valves / Stainless steel pumps
•
Operator platform (for immersion tanks)

05. POWDER COATING PERIPHERAL EQUIPMENT
•
Stainless steel powder vibrating unit
•
Feed Center
•
Electronic reciprocators (PLC Controlled)
•
Stainless steel powder hopper with high quality pumps
•
Electrostatic guns (manual or automatic) – Brands upon request
•
Automatic loading/unloading systems
•
Compressed air equipment

dynamiki.com
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Στη Δυναμική ΕΠΕ, εφαρμόσαμε τεχνολογία αιχμής που μας επέτρεψε να κατασκευάσουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα ειδικά σχεδιασμένων αυτόματων εγκαταστάσεων ηλεκτροστατικής βαφής, για χειροκίνητες και πλήρως αυτόματες εφαρμογές. Έχοντας περάσει τρεις δεκαετίες στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την
υποστήριξη των συστημάτων και εξοπλισμού ηλεκτροστατικής βαφής, προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά από μοντέλα που μπορεί να καλύψει κάθε σας ανάγκη.
Ο σύγχρονος εξοπλισμός ανακύκλωσης πούδρας, υψηλής απόδοσης, σχεδιάστηκε για να ταιριάζει στη λειτουργικότητα της
καμπίνας βαφής. Οι πολυάριθμες επιλογές περιλαμβάνουν έναν ή πολλούς κυκλώνες, φίλτρα τύπου cartridge με σύστημα
αυτόματου καθαρισμού, εξοπλισμό διακίνησης σκόνης και πλήρη σειρά εξοπλισμού εφαρμογής υψηλής ποιότητας, όπως
αυτόματα ή χειροκίνητα πιστόλια βαφής, κόσκινα πούδρας, κλπ.
Για την επίτευξη του σωστού αποτελέσματος βαφής, οι φούρνοι πολυμερισμού πούδρας της εταιρείας μας έχουν σχεδιαστεί με υψηλή ακρίβεια στην κατανομή της θερμοκρασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
01Α. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ Η/Β:
•
Συμβατές με τις Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες Περιβάλλοντος
•
Διαιρούμενη κατασκευή
•
Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι ή λαμαρίνα DKP βαμμένη με πούδρα
•
Με θέση για αυτόματη βαφή με ρομπότ και χειροκίνητη, διορθωτική βαφή
•
Με σύστημα ανακύκλωσης πούδρας και κυκλώνες
•
Στεγανά φωτιστικά τύπου LED
•
Διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας
01Β. ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΦΗ:
•
Συμβατές με τις Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες Περιβάλλοντος
•
Διαιρούμενη κατασκευή
•
Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι ή λαμαρίνα DKP βαμμένη με πούδρα
•
Με μία ή περισσότερες θέσεις για χειροκίνητη βαφή
•
Στεγανά φωτιστικά τύπου LED
•
Διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

02Α.ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥΔΡΑΣ (ΤΥΠΟΥ ΤΟΥΝΕΛ):
•
Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
•
Υψηλή ακρίβεια κατανομής θερμοκρασίας
•
Αεροκουρτίνες
•
Θερμομονωτικά πάνελ υψηλής απόδοσης (βαμμένα με πούδρα Η/Β)
•
Κυκλοφορητές αέρος
•
Ανοξείδωτος λέβητας
•
Διαιρούμενη κατασκευή
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•
•

Με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
Ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας μέσω PLC

02Β. ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΣ BOX)
•
Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
•
Υψηλή ακρίβεια κατανομής θερμοκρασίας
•
Θερμομονωτικά πάνελ υψηλής απόδοσης (βαμμένα με πούδρα Η/Β)
•
Με ανοιγόμενες πόρτες υψηλής θερμομονωτικής απόδοσης
•
Κυκλοφορητές αέρος
•
Ανοξείδωτος λέβητας
•
Διαιρούμενη κατασκευή
•
Με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
•
Ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας μέσω PLC
03. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
•
Συστήματα διακίνησης με ελεύθερες ράγες τύπου HELM
•
Αυτόματα συστήματα διακίνησης με αλυσίδα, τύπου MONORAIL ή POWER-AND-FREE
04. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
•
Τύπου εμβάπτισης (δεξαμενές) ή τούνελ ψεκασμού
•
Υλικό κατασκευής: ΙΝΟΧ 304 ή 316L
•
Συστήματα διακίνησης στη γραμμή προεργασίας (γερανοί, καλάθια, μπάρες κλπ)
•
Στεγνωτήρια τύπου ΒΟΧ ή Τούνελ με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
•
Σωληνώσεις ΙΝΟΧ
•
Πλατφόρμα χειριστών

05. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•
Δονούμενο κόσκινο από ανοξείδωτο ατσάλι
•
Κέντρο πούδρας
•
Ηλεκτρονικά ρομπότ (με PLC)
•
Αυτόματα ή χειροκίνητα πιστόλια βαφής
•
Συστήματα αυτόματης ή χειροκίνητης φορτοεκφόρτωσης
•
Συστήματα προεργασίας μετάλλου (δεξαμενές ή τούνελ ψεκασμού)
•
Αεροσυμπιεστές

dynamiki.com
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01A. AUTOMATIC POWDER COATING BOOTH

01Α. ΚΑΜΠΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΦΗ

• Συμβατές με τις Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες
Περιβάλλοντος
• Διαιρούμενη κατασκευή
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι ή
λαμαρίνα DKP βαμμένη με πούδρα
• Με θέση για αυτόματη βαφή με ρομπότ
και χειροκίνητη, διορθωτική βαφή
• Με σύστημα ανακύκλωσης πούδρας και
κυκλώνες
• Στεγανά φωτιστικά τύπου LED
• Διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

• Suitable for low volume or high volume production
• Complies with all current safety and environmental legislation
• Fully modular construction
• Well designed multicyclone cartridge filter
• LED tubes lights (dust proof)
• Standard and customized sizes are available
• Excellent powder recovery with cyclone separation

ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΩΝ
DUST COLLECTOR
9
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01Β. MANUAL SPRAY BOOTHS

• Stainless steel or Powder Coated Steel Body
• Sizes upon request
• LED tubes lights (dust proof)
• Hanging bar
• Air gun
• Reverse pulse jet cartridge filters
• Dust collection tank
• Electric control panel

01Β. ΚΑΜΠΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΦΗ

• Συμβατές με τις Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες
Περιβάλλοντος
• Διαιρούμενη κατασκευή
• Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο ατσάλι ή
λαμαρίνα DKP βαμμένη με πούδρα
• Με μία ή περισσότερες θέσεις για
χειροκίνητη βαφή
• Στεγανά φωτιστικά τύπου LED
• Διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας

DUST COLLECTOR - ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΩΝ
11
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02A. AUTOMATIC POWDER CURING OVEN (TUNNEL TYPE)

02A. ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΣ TUNNEL )

• Economical and high efficient.
• Identical temperature distribution
• Air Curtains
• Powder coated wall panels
• Equipped with high efficiency air
circulating motors
• Stainless steel boiler
• Heavy duty thermal insulation
• Modular cassette construction
• Available oil fired & gas fired heating
• Automatic temperature control
• Complies with standard health and
safety legislation

13

• Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
• Υψηλή ακρίβεια κατανομής θερμοκρασίας
• Αεροκουρτίνες
• Θερμομονωτικά πάνελ υψηλής απόδοσης
(βαμμένα με πούδρα Η/Β)
• Κυκλοφορητές αέρος
• Ανοξείδωτος λέβητας
• Διαιρούμενη κατασκευή
• Με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
• Ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας μέσω PLC

dynamiki.com
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02Β. MANUAL POWDER CURING OVEN (BOX TYPE)

• Economical and high efficient
• Identical temperature distribution
• Air Curtains
• Powder coated wall panels
• Equipped with high efficiency air circulating motors
• Stainless steel boiler
• Heavy duty thermal insulation
• Modular cassette construction
• Available oil fired & gas fired heating
• Automatic temperature control
• Automatic or manual opening doors
• Complies with standard health and
safety legislation
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02Β. ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΣ BOX)

• Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου
• Υψηλή ακρίβεια κατανομής θερμοκρασίας
• Θερμομονωτικά πάνελ υψηλής απόδοσης (βαμμένα
με πούδρα Η/Β)
• Με ανοιγόμενες πόρτες υψηλής θερμομονωτικής
απόδοσης
• Κυκλοφορητές αέρος
• Ανοξείδωτος λέβητας
• Διαιρούμενη κατασκευή
• Με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
• Ρύθμιση και ένδειξη θερμοκρασίας μέσω PLC

dynamiki.com
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03. CONVEYOR SYSTEMS

03. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΟΤΟRIZED MONORAIL &POWER-AND-FREE

• Free Rail Systems
• Monorail, Conveyor Systems (Motorized)
• Power - and - Free Conveyor Systems (Motorized)
• Συστήματα διακίνησης με ελεύθερες ράγες τύπου HELM
• Αυτόματα συστήματα διακίνησης με αλυσίδα, τύπου MONORAIL ή POWER-AND-FREE
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04. PRE-TREATMENT LINES

04. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

• Immersion type (tanks) or Spraying
Tunnels
• Inox 304 or 316L
• Handling equipment (cranes/baskets/hanging bars etc)
• Drying ovens (box type or tunnel)
• With heating elements or not
• Complete with SS pipes for water bubbling
• Draining valves / Stainless steel pumps
• Operator platform (for immersion tanks)

• Τύπου εμβάπτισης (δεξαμενές) ή τούνελ
ψεκασμού
• Υλικό κατασκευής: ΙΝΟΧ 304 ή 316L
• Συστήματα διακίνησης στη γραμμή προεργασίας (γερανοί, καλάθια, μπάρες κλπ)
• Στεγνωτήρια τύπου ΒΟΧ ή Τούνελ με
καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
• Σωληνώσεις ΙΝΟΧ
• Πλατφόρμα χειριστών

WASHING TUNNELS
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05. POWDER COATING PERIPHERAL EQUIPMENT
ΕξΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ

• Stainless steel powder vibrating unit
• Feed Center
• Electronic reciprocators (PLC Controlled)
• Stainless steel powder hopper with high
quality pumps
• Electrostatic guns (manual or automatic) –
Brands upon request
• Automatic loading/unloading systems
• Compressed air equipment

ELECTRONIC RECIPROCATORS
ROBOT ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ

• Δονούμενο κόσκινο από ανοξείδωτο ατσάλι
• Κέντρο πούδρας
• Ηλεκτρονικά ρομπότ (με PLC)
• Αυτόματα ή χειροκίνητα πιστόλια βαφής
• Συστήματα αυτόματης ή χειροκίνητης
φορτοεκφόρτωσης
• Συστήματα προεργασίας μετάλλου
(δεξαμενές ή τούνελ ψεκασμού)
• Αεροσυμπιεστές

VIBRATING SIEVE-ΚΟΣΚΙΝΟ ΠΟΥΔΡΑΣ
FEED CENTER
21

CONTROL PANEL - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
dynamiki.com
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“

The company offers the wider range of products and services in its sector in
South East Europe, with an in depth specialization in custom and Build To Order
machinery. Our main business segments and customer base include Heavy Industry, Construction, Energy Infrastructure, Aviation and Maritime.
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