
De WS-1000 is een compacte spuitmachine op accu voor het verspuiten van de 
Leadax Roov Watergedragen lijm in Bag in Box met snelkoppeling (LE-connector). 
De WS-1000 is gemakkelijk in gebruik en nagenoeg onderhoudsvrij. Doordat de 
verpakking volledig leeg gaat en tevens economisch is vormgegeven, levert deze 
machine een belangrijke bijdrage aan een duurzame werkwijze.

• Maximum materiaaldruk 207 bar | 20,7MPa | 3000 psi 
• Maximum materiaalflow 1,8 l/m | 0,47 g/m
• Maximum tip grootte  0,053mm | 0,021 inch
• Materiaal outlet npsm  ¼ inch
• Gewicht met accu  14,1 kg 
• Opslag temperatuur range -35°C tot 71°C 
• Gebruikstemperatuur range 4°C tot 46°C 
• Geluid druk/ Power  83dBa / 93dBa
• Gebruikte materialen  RVS, gietijzer, leer, UHMWPE, carbide, nylon, aluminium,  

     PVC, polypropyleen, fluorelastomeer

Omschrijving

Technische specificaties WS-1000 spuitsysteem

WS-1000 spuitsysteem, voor het verlijmen van 
Leadax Roov dakbanen met watergedragen lijm
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CE-EAC 
Model: WS-1000 Batterij Voltage VDC 54V Charger Voltage VAC 230V

Het WS-1000 spuitsysteem is compatibel met de volgende DEWALT FLEXVOLT 54V en 60V accu’s:

• DCB606 – 60V/2ah (20V/6ah)
• DCB546 – 54V/2ah (18V/6ah)
• DCB609 – 60V/3ah (20V/9ah)
• DCB547 – 54V/3ah (18V/9ah)
• DCB548 – 54V/4ah (18V/12ah)
• DCB612 – 60V/4ah (20V/12ah)

Aarding
Voor het verspuiten van de watergedragen lijm is geen aardingsklem nodig.

Belangrijk!
Er mogen geen andere materialen verspoten en aangesloten worden dan de Leadax Roov Watergedragen 
lijm in Bag in Box met LE-Connector (zie foto). Indien er een andere lijm mee verspoten wordt, vervallen alle 
claims en garanties. De Leadax Roov Watergedragen lijm in Bag in Box wordt verdeeld via Wienerberger.  
De Cleaning box voor de reiniging van het apparaat is te verkrijgen via Circulaire Bouwmaterialen Bakel.

Algemene informatie

Contactgegevens

Circulaire Bouwmaterialen Bakel
Houtakker 2
5761 DD Bakel
Nederland

Contactpersonen
Bart Martens: +31 65 312 22 16 
bart@circulairebouwmaterialen.nu
Maarten Eerland: +31 63 402 00 07
maarten@circulairebouwmaterialen.nu


