
 

BẢNG THÔNG  SỐ KỸ THUẬT  

MÁY PHUN POLYURETHANE 
 

 MODEL: T - 20Q 

 

Trước tiên, Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Quý khách đến sản phẩm của chúng 

tôi. Theo yêu cầu của Quý khách, chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách bảng thông số 

kỹ thuật như sau: 

 

Máy phun Polyurethane, polyurea 

Model: T- 20Q 

 

T - 20Q là loại máy chuyên dụng phun Polyurethane được thiết kế, chế tạo có tính hợp chuẩn 

về tính năng như súng phun tự động làm sạch bằng cơ học thủy lực, bơm hai cấp nạp liệu từ 

phuy, bơm cao áp ổn định, hệ thống gia nhiệt hai cấp ổn định nhiệt độ khi ra khỏi buồng trộn, 

giúp cho độ nhớt A-B về chung độ nhớt vật liệu trộn đều với nhau, giúp doanh nghiệp tiết 

kiệm chi phí vật tư, có tính hợp chuẩn các dòng máy của Mỹ, Italy, Đức…vv được dùng trong 

công nghệ sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu PU foam (Polyurethane) có đặc tính rất tốt 

về cách nhiệt lạnh, chống nóng, bảo vệ  thiết bị, chống ăn mòn, tăng tuổi thọ cho sản phẩm…vv  

 

T – 20Q Hiện đang được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất các sản phẩm như Panel trần, 

vách sàn, vật nổi hoặc được phun phủ trực tiếp lên bề mặt trần, tường, vỏ ô tô, tàu thuyền kho 

lạnh, đường ống lạnh nhiệt âm...vv  

 

T - 20Q cho phép thực hiện việc trộn và phun đồng thời các thành phần nguyên liệu PU foam 

ở dạng lỏng, đặc theo đúng tỷ lệ, liều lượng yêu cầu, đảm bảo chất lượng xốp (foam) tốt nhất. 
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1. Thông số kỹ thuật:    

Tỷ lệ nguyên liệu 1: 1-1.2 

Độ nhớt của nguyên liệu thô 200-1000CPS (dưới nhiệt độ làm việc) 

Áp suất làm việc tối đa 20MPa 

Nhiệt độ chất lỏng tối đa 120 ° C 

Đầu ra tối đa 10-15kg/phut 

Bộ ra nhiệt 300W × 2 

Mô hình chạy máy Thủy Lực 

Súng phun thủy lực Tự làm sach bằng cơ học  

Điện áp   3pha – 380V 

2. Cấu hình chuẩn:   

Thân máy T - 20Q 1 bộ 

Súng phun thủy lực 1 chiếc 

Bộ bơm cao áp 2 chiếc 

Ống liệu cao áp gia nhiệt (Tiêu chuẩn) 15m 

Ống liệu cao áp gia nhiệt tối đa 120m 

Ống nạp liệu 1 bộ 

Phụ tùng và dụng cụ 1 bộ 

3. Thông số vận chuyển:   

Kích thước gói hàng (L × W × H) 1000× 1000× 1200mm 

Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng 200kg /300kg  



 

 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng! 

 

Trân trọng cảm ơn ! 

 

 

 

 


