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Så här fungerar Nitrotherm Spray System

* Systemet omvandlar vanlig tryckluft till torr och uppvärmd kvävgas.

* Samma färgspruta, färg och klarlacker som vid lackering med tryckluft används.

* Kopplas till 230V och befintligt tryckluftssystem.

* Finns i flera olika modeller, installationen anpassas efter era specifika behov.

När Nitrotherm separerar kvävet ur tryckluften uppnår man flera fördelar

* Kvävgas har 40% högre flödeshastighet än luft, vilket gör det möjligt att lackera  

 vid betydligt lägre tryck.

* Kvävgasen är lågreaktiv och minimerar därigenom statisk laddning.

* Kvävgas binder ingen fukt och förblir därför alltid helt torr.

* Kvävgas ger ett jämnare flöde genom färgsprutan vilket innebär mindre flammiga 

 ytor på objektet.

Begränsningar med tryckluft

* Relativt högt tryck krävs för att uppnå den flödeshastighet som behövs.

* Temperatur och luftfuktighet kan variera under dygnet och året som inte kontrolleras.

*  Syret i luften ger en oönskad statisk effekt.



Nitrotherm systemen minskar färgförbrukningen med upp till 40%. Mini-

meringen av färgryk förlänger intervallen mellan filterbyten, med minskade 

destruktions- och filterkostnader som följd. De kortare avluftningstiderna som 

Nitrotherm ger, ökar produktiviteten och höjer genomflödet av objekt.

Nitrotherm ger stabila förutsättningar oavsett yttre variationer i tempera-

tur och luftfuktighet. Detta ger mer kontroll på lackeringsprocessen vilket 

medför mindre flammiga metallicytor, färre rinningar och apelsinskalsytor. 

Utöver det underlättas färgmatchningen.

Med mindre färg och lösningsmedelsförbrukning stärker ni företagets 

miljöprofil och ger rätt förutsättningar för eventuella miljöcertifieringar.

Utöver det lägre ljudet från sprutpistolen, förbättras miljön i boxen med 

påtagligt mindre färgryk och bättre sikt under lackeringsarbetet. Mindre 

eller ingen väntetid mellan rundgångarna ger även kortare arbetstid i 

boxen.



 
Hur blir kvalitén? 
“Det blir mycket bra ytor, släta och fina. Inget apelsinskal.“

Har arbetsmiljön förbättrats?  
“Det har blivit betydligt mindre rök i boxen och det är bra för 
killarna, även för mig när det gäller materialbesparing.” 

Har du märkt av att det går åt mindre färg?  
“Ja, det märker man ganska snabbt eftersom killarna inte 
behöver blanda lika mycket till sina jobb.”

Hur har det påverkat dina filter i boxen? 
“Jag märker redan nu att det inte sätter sig lika mycket i 
filtrerna som det gjorde förr, en klar förbättring.”

Vad för tryck lackerar ni på nu?  
“1,2 bas och 1,3 i klarlack.”

Såg du detta som en självklar investering från dag ett?  
“Jag såg vad den hade att erbjuda och efter några dagar med 
justeringar och laboreringar med hjälp av JNE AB så fick vi 
rätt inställningar för oss. Vi har både blivit mer tidseffektiva, 
miljöförbättrande och har en god materialbesparing.” 

Anders Radomski   
Autoklinik AB, Malmö
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Inledande möte: Representant från JNE AB besöker er och går igenom de alternativ 

som passar i just er verkstad, priser, finansiering o.s.v. Tidpunkt för installation bokas.

Installation och uppstart: Tekniker från oss kommer för att installera utrustningen 

i er verkstad och vara på plats under en dag. Vi hjälper er komma igång och hitta de 

nya inställningarna, i tryck och färgmängd.

Referenser: Vi ger er gärna kontaktuppgifter till verkstadsägare och lackerare som 

redan använder Nitrotherm med samma färgsystem som er, så att ni kan ta del av 

deras erfarenheter.

Support: Vi nås dagligen för att svara på era frågor över telefon och besöker er 

gärna för att lösa eventuella problem.

Utbildning: Vi arbetar tillsammans med Bojo utbildningar och kan erbjuda både 

utbildning på plats hos er eller i Bojo´s lokaler.

Nöjd-kund-garanti: Om ni som kund inte skulle bli fullt nöjd finns naturligtvis full 

returrätt upp till en månad.





JNE AB

info@jne.se
Tel: 0120-109 90

www.jne.se
Nitroterm har många fördelar även för industriell 

lackering. Kontakta oss gärna för mer information.


