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ВИКОНАННЯ

Пости попередньої підготовки серії APP-Standart спеціально розроблені для застосування в майстернях автосервісу. 
Пости APP-Standart створюють безпечні, комфортні умови праці та значно прискорюють процеси з підготовки  
різноманітних автомобільних деталей і кузовів до фарбування. 

Два варіанти установки поста – на фундаментну основу або на металевий каркас-подіум – дозволяють 
експлуатувати APP-Standart в умовах будь-якого автосервісу.
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Пост попередньої підготовки (ПП) призначений створювати оптимальні умови для обробки поверхні різноманітних 
деталей, як до нанесення лакофарбового покриття (шліфування, шпаклівка, грунтовка), так і після його нанесення 
(поліровка поверхонь). Пости попередньої підготовки, від «Заводу обладнання для малярного ділянки «ТВЕКО», 
розроблені відповідно до вимог європейських стандартів з охорони праці. 

Захисна шторка та високоефективні системи видалення і фільтрації забрудненого повітря перешкоджають 
розповсюдженню пилу за межі поста підготовки, що значно прискорює процеси обробки деталей. 

Конструктив стелі із фільтрувальними касетами класу фільтрації EU5, забезпечують постійний і рівномірний потік 
чистого повітря в зоні підготовки, що створює безпечні та комфортні умови праці персоналу на Вашому 
підприємстві. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОСТА 



ПОСТ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ APP-STANDART ЯКІСНІ КОЛЬОРИ В ЧИСТОМУ ПОВІТРІ

ВАРІАНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОСТА

ФУНДАМЕНТНА ОСНОВА МЕТАЛЕВИЙ КАРКАС-ПОДІУМ
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* Інформацію щодо повного комплекту постачання Ви можете отримати у менеджера відділу продаж.
** Конструкція стелі передбачає два варіанти встановлення – за допомогою опор до підлоги або за допомогою тросів для кріплення до стелі 

приміщення. В базовій комплектації передбачена довжина тросів для висоти стелі до 5 м.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

Електроживлення 3 фази / 380 В / 50 Гц

Загальне споживання електроенергії кВт / год

ОСВІТЛЕННЯ

Енергозберігаючі світильники LED Т8, 1200 х 4 x 18 шт

Продуктивність по повітрю м3 / год 18 000

0,19

4,6 6,1

Швидкість повітря у робочій зоні м / с

ПОТУЖНІСТЬ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ УСТАНОВОКИ

Витяжна вентиляційна установка кВт / год

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ. БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ *

APP-S-40

5,5

Одиниці
виміруНайменування

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

Внутрішній розмір робочої зони, Д х Ш х В м 6 х 4 х 2,6

Розмір конструктиву стелі, Д х Ш ** м

8

15 000

0,16

APP-S-35

4

6 х 3,5 х 2,6

6 х 3,5

8

6 х 4

ПІДЛОГА

2 ряди решіток, макс. навантаження кг / колесо 800
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