
QUICKER, CLEANER,
PERFECT PAINTWORK.
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Riešenie:

Použitím antistatickej pištole IONSTAR 

môžu lakovači neutralizovať na celom 

vozidle statické +/ - náboje, ktoré sa 

vyskytujú na povrchu vozidla a získať 

tak množstvo výhod pre úsporu 

nákladov. 

IONSTAR zabraňuje usadzovaniu 

prachu, žmolkov a iných nečistôt na 

povrchu. Pomáha rýchlejšie dosiahnuť 

dokonalejšie výsledky lakovania.          

Každá lakovňa pozná 
tieto problémy:
Statický náboj má negatívny a 

nepriaznivý vplyv na kvalitu lakovania. 

Zanechanie prachových častíc a iných 

vád laku musí byť pracne prerábané, č o 

vyžaduje čas a zvyšuje náklady.

Perfektná finálna 
úprava:

Vďaka patentovanej technológii 

je antistatická pištoľ IONSTAR 

nejefektívnejším riešením na trhu.

Ak lakujete autá, motocykle, nákladné 

autá, autobusy, lode a l ebo 

priemyselný tovar všetkého druhu, 

ošetrenie povrchu špeciálnou 

antistatickou pištoľou IONSTAR umožňuje 

vyššiu produktivitu, rýchlejšiu 

priechodnosť a lepšie výsledky.
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QUICKER, CLEANER,
PERFECT PAINTWORK.

IONSTAR prináša lakovačom 30 

rokov inovatívneho know-how, 

zabaleného do najchytrejšej a 

najľahšej profesionálnej 

ionizačnej pištole na svete.

Chytrejšia antistatická pištoľ.
Made in Germany – pre moderných lakovačov po celom svete.

Ako úplne prvá antistatická pištoľ s inovatívnou technológiou optických vlákien teraz IONSTAR ponúka ešte lepší 

špičkový výkon pre perfektné výsledky lakovania.

Takmer stopercentné zníženie obsahu prachu so zlepšenou priľnavosťou laku. Pre lakovača to znamená ten 

najlepší výsledok, omnoho menej opráv a vyššiu kapacitu lakovania.

Zažite chytrejší proces lakovania.....



4

Vaše výhody 

• takmer 100% redukcia prachu

• ionizačná technológia IONSTAR zlepšuje priľnavosť 
farby

• žiadna tvorba mráčikov alebo tmavé okraje

• menej koloristických odchýlok

• žiadna statická elektrina, rýchlejšia práca

• šetrí čas, materiál a peniaze

• patentovaná technológia turbínového generátora

• praktická a ergonomická 

    Jedinečné
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výhody

Vlastnosti produktu

• robustný a kompaktný design

• váži iba 240 g

• laserový nápis IONSTAR ukazuje oblasť 
opravy

• striedavé LED zobrazenie stavu

• nepotrebuje žiadne napájacie káble ani 
batérie

• žiadne nepríjemnosti s nabíjaním batérie

• bezúdržbové ionizačné hroty

• certifikácia EX (ATEX), CE und UKCA 
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Made in Germany

Výrobca: Hermann Innovations GmbH

  II 36 bpm  IIA  80°C

Typ: IONSTAR®

Obj. č.: 14883

Certifikácia:

Kvalita
a výkon

Doporučený prevádzkový tlak: 2,5-3,5 Bar / 0,25 - 0,35 MPa / 30 - 50 psi 

Max. pracovný tlak: 5,5 Bar / 0,55 MPa / 80 psi

Teplotný rozsah: -15 - 50°C / 5 - 122°F / 258 - 323°K 

Doporučený prietok vzduchu: 150 l/min / 5,3 cfm 

Napätie: 12V

Vysoké napätie:  5,1kV / ED 20%

Rozmer:           Výška     -  190 mm 

          Šírka  -  110 mm 

Hĺbka    -   34 mm

Patentovaná 
technológia
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Položka č. 14883

IONSTAR®

• robustný a kompaktný design

• váha iba  240 g

• laserový nápis IONSTAR ukazuje oblasť 
opravy

• bezúdržbové ionizačné hroty

• patentovaná technológia turbínového 
generátora

• č. EU-spojky pre hadice na stlačený vzduch

• certifikácia Ex (ATEX), CE und UKCA
 

Položka č. 14885

Špeciálna antistatická 
hadica IONSTAR®

• spevnená, elektricky vodivá hadica na stlačený vzduch

• obzvlášť robustná a flexibilná

• s bezpečnostnou spojkou na stlačený vzduch

• dĺžka 10m

• vysoko odolná voči UV žiarenie a trenie

• vodivosť <10⁶ Ωm

Položka č. 14884

IONSTAR® Box

• magnetická montáž na stenu

• ľahké pripevnenie pištole a pohyb po

dielni / lakovacia kabína

• ľahké vkladanie a vyberanie pištole IONSTAR

• chráni IONSTAR pred striekaním a nečistotami

• samouzatvárací

• nieje nutné odpájať IONSTAR
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@paintbytony@robert_forsgren@gunsandhoses@the_elite_refinisher

Influencer....

Kontakt: 
SERVIND SLOVAKIA s.r.o. 
Pivovarská 892/92, 019 01 Ilava 
Zákaznické centrum : 
objednavky@servind.sk 

www.servind.sk

#ionstarcrew    on 
@ionstarcrew

Sledujte našich medzinárodných členov IONSTAR CREW.




