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IONIZER PRO
Neutralisoi staattista sähköä
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Ionizer Pro Gun Laturi

4 virta-adapteria Käyttäjämanuaali

IONIZER PRO laite koostuu seuraavista:

Liitin: 8 mm
Laser osoitin
Akun latauksen osoitin

3 h täyteen lataukseen.
6 h työaikaa.

Jotta voit kiinniittää Ionizer Pron
eri maissa

Kaikki tieto, mitä tarvitset  
käyttöön.
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Staattinen sähköisyys on luonnollinen ilmiö, joka aiheuttaa 
ongelmia maalareille maalausprosessin aikana.

MISSÄ KOHTAAMME NÄITÄ ONGELMIA?
Tavallisen maalausprosessin, pesun ja hiomisen aikana.

Kitka pyyhkeen ja auton pinnan välissä saavat aikaan sähkö-
staattisen varauksen. Tämä kasautunut varaus vetää puo-
leensa pöly- ja kuituhiukkasia, jotka voivat saada aikaan va-
kavia ongelmia.

Staattisuus aiheuttaa mm. seuraavanlaisia ongelmia:
• Jälkiä
• Pölyhiukkasia
• Ylimääräistä maalia

Jopa hipaisu saattaa aiheuttaa staattista sähköisyyttä.

 
 
 
 

Tuloksena on ylimääräinen materiaalin, ajan ja rahan menekki.

Bossauto esittelee Ionizer Pron, omistajansa kehittämän tuot-
teen, joka neutralisoi staattista sähköä saaden aikaan homo-
geenisen materiaalin ruiskutuksen maalausprosessin aikana.

Ionizer Pro toimii paineilman kanssa, sen ilmavirtauksen an-
siosta on mahdollista neutralisoida isokin pinta-ala. Sitä käyte-
tään samaan tapaan, kuin olisit maalaamassa.

IONIZER PRO PISTOOLILLA SAAMME AIKAAN:
• Erinomaisen lopputuloksen
• Materiaalimenekin pienenemisen ja säästämme aikaa, 
tulevaisuuden korjauksilta.
• Rahan säästöä.

Kontrolloi staattisuutta Ionizer Prolla, siirry tulevaisuuteen ja 
koe uusi tapa säästää kuluja ja saaden aikaan erinomaisia 
lopputuloksia.
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Joitakin muita hyötyjä Ionizer Pro -laitteen käytöstä:  

€ €

2.000 € arvioidut maalikulut
kuukaudessa.

Olettaen, että keskimääräinen
töiden määrä (maalattavat au-
tot) korjaamossa on 11/ kk, ja 
yhden virheen korjaus kestää
vain yhden tunnin. Jos mak-
samme työntekijälle 35€ tun-
nilta, kaikki korjaukset tekisi-
vät 385€ kuukaudessa. 

 

KOKONAISKUUKAUSIKULUT:
2.385 €
KOKONAISVUOSITTAISET
KULUT:
26.232€ (11 KUUKAUTTA) 

 

Käyttämällä Ionizer Pro:ta
työt voidaan tehdä nopeam-
min ja tehokkaammin, joka 
tarkoittaa 80% vähennyksen
tarkistus- ja korjausajoissa.
Kuukausikulu vähenee
77 Euroon. 

KOKONAISKUUKAUSIKULUT:
1.877€
11 KK:N KULUT: 20.644€ 
KUUKAUSITTAISET SÄÄSTÖT:
508€
11 KK:N SÄÄSTÖT: 5.588€

 

Investointi maksaa itsensä takaisin keskimäärin
1 /2 kuukaudessa.

EI KÄYTÄ IONIZER PRO:TA KÄYTTÄÄ IONIZER PRO

• Helppo käyttää.
• Metallisävyt ovat nopeampi
ruiskuttaa.
• Helpottaa ruiskuttamista.

 
 

  

• Pinta tulee ruiskutettua nopeam-
min maalausprosessin aikana.
• Eliminoi pölyn tarttumista.
• Vähentää pölyä 80%.

 

 

 

• Vähentää kiilloitustuotteiden 
käyttöä, sähköä jne.
• Lopputulos on parempi ja
ilman suurta maalin määrää, 
voit vähentää maalinmenekkiä
10-15%.

 

 

STAATTISEN SÄHKÖN  AIHEUTTAMAT PIILOKULUT

200 € arvioidut maalikulut
säästöt kuukaudessa.
(10% säästö).

Maahantuoja: Ykkösväri Oy • Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI • PUH 010 666 4700 • EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi • www.ykkosvari.fi

BOSSAUTO INNOVA, S.A.  Pol. Ind. Valldoriolf. C/ Thomas Edison 16, ES08430 • La Roca del Vallés. Barcelona. T. +34 938 604 923 • E-mail: info@bossauto.com • www.bossauto.com 


