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Asztali fóliahegesztõ
kézi mûködtetés

„polystar®“ 245, fóliavágó pengével, munkaasztallal és fóliagörgõ tartóval

„polystar®“ 244

www.polystar-hamburg.de
eMail: info@polystar-hamburg.de

„polystar®“ 244 munkaasztallal

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau
Kedenburgstraße 53-59, 22041 Hamburg
Telefon 0049 (0)40 65 69 03-0
Telefax 0049 (0)40 65 61 890

Maxi- vagy Mini-csomagolás

Gyakorlatban jól bevált!
Alkalmazási területek:
Gyógyszeripar, orvosi praxisok, laborok, kórházi
célok, stb...... A „polystar®“ 244 és 245 asztali
fóliahegesztõ készülékekkel mindent, aminek csíramentesen, mérettõl függetlenül, és biztonságosan
becsomagoltnak kell lennie: pl. orvosi tükör, orvosi szerszámok, bármilyen más lapos, vagy csekély magasságú tárgyak biztonságosan lehegeszthetõk.

A készülék kezelése:
A kézi „polystar®“ asztali fóliahegesztõ készülékek
hõimpulzusos eljárással mûködnek, azaz azonnal
használatra készek, várakozási idõ nélkül. Ezeknek
a készülékeknek a kezelése rendkívül egyszerû:
A steril fóliát a mûanyag oldalával a hegesztõ
sínre kell helyezni. A kar lenyomásával a hõimpulzus bekapcsol, és a hegesztés folyamatát vezérlõ,
fokozatmentesen szabályozható hegesztési idõrelé
beindítja a hegesztési idõ elektronikát. A hegesztési
folyamatot jelzõlámpán ellenõrizheti. A jelzõlámpa
kialvását követõen kezdõdik a hülési idõ, mialatt
a fólia anyagot nyomás alatt tartva kell
visszahülni hagyni.

Különleges elõny
A 8 mm-es hegesztési varratszélességet produkáló készülék optimális
védelmet nyújt baktériumoknak a steril csomagba történõ bejutása ellen

Fóliavágó penge
A „polystar®“ 245 készülék manuális fóliavágóval felszerelt. Ezzel a
fólia vágópengével a fóliatömlõbõl a kívánt hosszúságú tasakméretet
vághatja le.
A fóliavágó pengének a manuális mûködtetése a hegesztési-hülési
folyamatot követõen történhet.

Különleges kiegészítõ felszereltség:
A „polystar®“ asztali fóliahegesztõ készülék kiegészíthetõ egy,
hajlított lemez munkaasztallal és fóliagörgõ tartóval, melyek az
Ön gyors munkavégzését megkönnyíthetik.

Mûszaki adatok:
„polystar®“

244 *

245

hegesztési hossz, max.
hegesztési varrat szélesség
áramszükséglet
méretek
Nettó súly

250 mm
8 mm
0,3 kWh
425 x 120 x 135 mm
4,2 kg

250 mm
8 mm
0,3 kWh
425 x 120 x 135 mm
4,4 kg

áramcsatlakozás

230 V/50 Hz.

230 V/50 Hz.

* = fóliavágó nélkül
minden készüléket 3 m csatlakozó vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok.
Mûszaki változtatások joga fenntartva.

