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Příprava lakování
WOLF - Univerzální přípravná stání pro lakování a SPOT opravy



Přípravná stání a na nich prováděné pracovní 
činnosti získávají v procesu oprav havaro-
vaných automobilů stále důležitější pozici, 
neboť na nich se vytváří - perfektní základ 
- pro finální nástřik laku automobilů.

Pokud příprava pod lak není bezchybná, 
nelze ani se sebekvalitnější technologií pro 
nástřik laků dosáhnout požadované kvality.                          
Přípravná stání WOLF splňují ty nejvyšší 
nároky na technické vybavení a dosaženou 
kvalitu povrchu.

Termínem „Univerzální přípravné stání“ se 
kterým firma WOLF přišla již před několika 
lety se míní místo, kde se provádějí pracovní 
činnosti směřující k přípravě automobilů před 
finálním lakováním:

u	Kytování  

u	 Suché broušení

u	 Stříkání plniče

u	Suché či mokré broušení

u	 Čištění

Vedle tzv. SPOT oprav jsou stále více a více 
prováděny opravy laku drobných poškození 
kompletně na těchto přípravných stáních, 
vč.nástřiku vrchního laku. Proto je však 
třeba vybavení vysoké technické úrovně jako 
oddělení prostoru roletami, IR zářiče, dobré 
osvětlení a v neposlední řadě účinné proudění 
vzduchu.

Koncepce a technické vybavení zóny 
přípravných stání je v první řadě svázá-
no s plánovanou kapacitou a speciálními 
požadavky každého provozovatele. S ohle-
dem na tyto nároky WOLF každé přípravné 
stání připravuje individuálně ve spolupráci s 
uživatelem, aby dosáhl smysluplného a eko-
nomického výsledku pro každou provozovnu. 
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Plné roštování

Částečné roštování

s/bez integrovaného zvedáku

WOLF
zařízení pro zpětné 

využití tepla



Design odsávaných ploch
Největšího efektu při odsávání se dosáhne 
pomocí spodního odsávání umístěného pod 
vodorovným roštem. Pokud z technických 
důvodů není možné odsávat spodem, bude 
navrženo stranové odsávání. Zvedáky se 
vestavují do speciální varianty základu, takže 
je zajištěno optimální proudění vzduchu okolo 
zvedáku.

Přívod a odsávání vzduchu  
kombinovaným 
vzduchotechnickým zařízením
Také v oblasti přípravných stání jsou 
používány známé a výkonné WOLF agregáty. 
Ohřev vzduchu může být zajištěn hořáky 
na kapalná či plynná paliva, nebo teplou 
vodou. Od agregátu je je filtrovaný vzduch 
přívodním vzduchovým kanálem veden do 
prostoru přípravných stání. Pokud jsou nad 
přípravnými stáními plánovány stropní filtry, je 
vzduch rozváděn potrubím s žaluziemi přímo 
nad požadované pracovní stání.

Spotřeba energií je i pro přípravná stání 
velmi důležité téma. Proto jsou agregáty i pro 
tuto oblast vybavovány rekuperátorem tepla.
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Přívod a odsávání vzduchu  
s WOLF agregáty WD-A a WK
Pokud je k dispozici pro ohřev vzduchu teplá 
voda a konstrukce budovy to dovoluje, je 
vhodné použít agregát WD-A pro přívod a 
ohřev a WK pro odsávání vzduchu.

Výhoda tohoto typu ventilace je úspora místa, 
protože se agregát zavěšuje pod strop přímo 
před pracovní stání a odpadají tak dlouhá 
vzduchotechnická potrubí od agregátu k 
přípravným stáním. Ohřátý vzduch zde je k 
dispozici ihned po zapnutí zařízení.

Vzduch - Klimat - Světlo

Ventilační vysoce výkonný agregát 
pro zónu přípravných stání WOLF 
WLE-S 

Zařízení pro přívod vzduchu WD-A                      
Topné médium: teplá voda

Stranové odsávání přípravných stání



Běžně jsou pro přípravná stání používány 
tři jednotky WOLF WD-A s celkovým 
výkonem 21.000 m³/h. Pro více než 8 
přípravných stání je pak nutné počet jed-
notek zvýšit.

Odsávání vzduchu se provádí centrálním 
agregátem, který se umístí do strojo-
vny lakovny nebo na jiné místo podle 
požadavků zákazníka.

Vzduch - Klimat - Světlo

Řízení přívodu a odsávání 
vzduchu
Odsávání jednotlivých přípravných stání 
je prováděno podle požadavků obsluhy 
- obsluha stiskne tlačítko u pracovního 
stání.

V takovém případě se otevře u aktivova-
ného stání žaluziová klapka v odsávacím 
kanálu a odsávání místa je zahájeno. 
Odsávání probíhá po předem nastavenou 
dobu. Po uplynutí této doby se strojovna a 
celý systém přepnou do stavu „stand-by“ 
a dvířka v odsávacím kanále se zavřou. 
V tomto stavu se systém nachází do další 
aktivace tlačítka u jednoho ze stání.

Druhy operačních módů - 
sériová výbava 
Vytápění haly - Větrání haly
Dodatečně k hlavní funkci „stříkání plniče“ 
je možné zařízení používat ještě v násle-
dujících pracovních režimech:

u Vytápění haly 

V tomto pracovním módu je v hale 
udržována na termostatu nastavená 
teplota. Zařízení pracuje v oběhovém 
režimu. Snížení teploty na noční dobu 
je možné snadno naprogramovat. Další 
složité a drahé zařízení k vytápění haly s 
přípravnými stáními tak odpadá.

u Větrání haly 

V tomto pracovním režimu běží zařízení 
jako při provozu „stříkání plniče“, kdy 
je naplno přiváděn čerstvý vzduch z 
vnějšího prostoru. Odsávání je prováděno 
přes rošty všech přípravných stání.

Oddělení přípravného stání od okolního pros-
toru elektricky poháněnými roletami.

   

Přípravná stání s integrovaným zvedákem
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SPOT opravy

SPOT opravy a opravy 
drobných poškození
Pro kompletní opravy malých škod 
doporučuje WOLF výbavu s dělícími 
roletami, stropem s jemným filtrem a 
optimální osvětlení. Při eventuelním 
lakování musí být k dispozici plný výkon 
agregátu.

Sušení
Infračervené zářiče jsou v oblasti 
přípravy pro lakování pro bodově přesné 
a rychlé sušení velmi vhodné. Podle kon-
cepce přípravné zóny mohou být použity 
mobilní zářiče, nebo bloky umístěné na 
závěsném kolejovém systému (portálu).

Další vývoj v této oblasti přinesl IR zářiče 
v designu oblouku (Revo-Oblouk), které 
se automaticky nastavují do určené 
pozice.

UV-vysoušení je alternativou k IR sušení.            
Výhoda: kratší čas sušení

Kabina pro bodové opravy dílů osob-
ních vozidel v kompletní sestavě: 6 
pracovních stání, aplikační technika, 
2 IR portálové systémy, brousící a 
leštící systémy, automatický výjezd 
dílů na vozíku z kabiny.

Pracovní místa pro SPOT opravy s 
dělícími roletami a stropem s filtrem.
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PROFO HK, a.s.
Sportovní 430
500 09  Hradec - Králové
Telefon  495 218 111
Telefax  495 218 108
E-Mail  profo@profo.cz 
Internet  www.profo.cz
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