
„polystar®“ 350 DSM fékezhető kerekes szállítószalagra elhelyezve

   350 DSM (Standard készülék)              350 DSM-TE zacskó tartóval 350 DSM-H (különleges kivitel 

RISCHE + HERFURTH GMBH 
Maschinen- und Apparatebau 

Folyamatos 
hegesztő készülék
polietilén fóliákhoz

User
JBT



Mindegy, hogy zacskó vagy zsák:
        sorban lehegesztjük!

 

Alkalmazási területek: 
A leggyorsabb „polystar®“ folyamatos fóliahegesztő készülékeink 10m/perc 
sebességűek. Univerzális alkalmazhatósága mindenütt nélkülözhetetlenné teszi, 
ahol  2 x 0,30 mm-es polietilén zacskókat kell sorban, levegő, por és páramentesen 
lehegeszteni

A készülék kezelése 

A készülék kezelése megdöbbentően egyszerű, nincs szükség betanulásra. Állítsa be 
a kívánt hőfokot, kapcsolja be a készüléket majd rövid bemelegedést követően a 
készülék zacskók és zsákok folyamatos lehegesztésére kész. A kezelőtől  nézve a 
hegesztendő zacskók jobbról kerülnek a gépbe bevezetésre. A készülék megfogja a 
zacskót majd saját szállítórendszerével elõbb a hegeszti, majd
a hűlési zónába szállítja, végül lehegesztve, visszahűtve kiadja azt.

„polystar®“ folyamatos hegesztő észülék 350 DSM 

• max. 150 g súlyú zacskókat önállóan, alátámasztás nélkül megtart.

• a zacskó pereme és a tartalma között legalább 50 mm térköz szükséges.

„polystar®“ folyamatos hegesztő készülék 350 DSM-TE 

• max. 400 g-os zacskókat önállóan, alátámasztás nélkül megtart.

• a zacskók tartalma és a zacskó pereme között 50 mm térköz szükséges.. 

„polystar®“ folyamatos hegesztő készülék 
Különleges kivitelek 

350 DSM-H és 350 DSM-TE-H  

 2 x 5 mm-es hegesztési varrattal 

pl. füles zacskóknak a hordozófül alatti lehegesztéséhez.A zacskó felső 
pereme és a hegesztési varrat között max. 150 mm térköz 
lehet. 

350 DSM-DS és 350 DSM-TE-DS 

folyamatos hegesztő készülék
 

350/.6 DSM és 350/.6 DSM-TE 

folyamatos hegesztő készülék 6 mm-es hegesztési varratszélességgel. 
TE-kivitelben 8 mm-es hegesztési varratszélességgel is szállítható. 

 

350 DSM és 350 DSM-TE pontos hõmérséklet szabályozással
Elektronikus termosztáttal felszerelt a pontos hőmérséklet szabályozáshoz, 
pl. polipropilén cellofán, polietilén, és más, hegeszthető fóliákhoz.

 

 

 Műszaki adatok: 
„polystar®“ 350/5 DSM 350/10 DSM 350/5 DSM-TE 350/10 DSM-TE 350/5 DSM-H 

átbocsátó sebesség 5,5 m/Min.        10 m/Min. 5,5 m/Min. 10 m/Min. 5,5 m/Min.
átengedő magasság 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 150 mm 
hegesztési varrat 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 
hegeszthető fóliavastagság PE  2 x 0,3 mm 2 x 0,15 mm      2 x 0,3 mm 2 x 0,15 mm 2 x 0,3 mm 
áramszükséglet 0,3 kWh 0,3 kWh            0,3 kWh 0,3 kWh 0,3 kWh 
méretek fogantyúval 400 x 90 x 

220 mm 
400 x 90 x 
220 mm 

510 x 80 x 
240 mm 

510 x 80 x 
240 mm 

400 x 90 x 
340 mm 

Nettó súly 6,5 kg 6,5 kg 7,0 kg 7,0 kg 11,0 kg 

Áramcsatlakozás 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 HZ 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 

Minden készüléket 1,5 m-es csatlakozó vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok. 
Mûszaki változtatások jogát fenntartjuk. 

350 DSM-TE-SV 

Folyamatos hegesztő készülék fóliavágóval. Kiálló fólia levegása és 
lehegesztés egy munkafolyamattal.




