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620 DSM zacskó felrakó asztallal

„polystar®“ 620 DSM-HC feltét címkés
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A sokoldalúság a mi erősségünk:
mi lehegesztjük!
Alkalmazási területek:
Kombinált fóliák hegesztésének specialistái vagyunk. Alu- vagy papír
kombináció? Nem probléma, a „polystar®“ folyamatos fóliahegesztők mindenféle
kombinált fólia anyagokat tökéletesen lehegesztenek, levegő és aromazáróan.
A folyamatos fűtőszalag hevítettség valamint a termékeket áthaladás közben lehegesztő polystar® fóliahegesztő készülékek problémamentes tartós használatra alkalmas konstrukciók. V2A kivitelben például élelmiszeripari célokra, aromazáró csomagolásokhoz, vagy feltétcimkés tasak csomagolásokhoz is.

A készülékek kezelése:
A bekapcsolást és a hőmérséklet beállítást rövid felfűtési fázis követi, és a
tartósan hevített folyamatos fóliahegesztő készülék a zacskók, zsákok
folyamatos lehegesztésére használatra kész. Ezeknek a készülékeknek a kezelése
rendkívül egyszerű, a betanulási idő megtakarítható. A kezelőtől nézve jobbról
(más változatoknál balról) kerülnek a lehegesztendő zacskók a gépbe bevezetésre.
A zacskót a készülék "megfogja" és saját meghajtásával továbbítja, vezeti át a hevített hegesztő zónán, ahol lehegeszti azt, majd a hűlő zónát követően kibocsátja.

„polystar®“ folyamatos fóliahegesztõ: 400 DSM
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egyenesen álló zacskók lehegesztéséhez alkalmas
a zacskó tartalma és a pereme között legalább 50 mm térköz szükséges.
az áthaladási sebesség 6,2 m/perc
különleges kivitelben, más sebességgel, és 12 mm-es hullámos
hegesztési varrattal is rendelhetõ
max. kb. 400 g súlyig önállóan, alátámasztás nélkül megtartja a zacskókat

„polystar®“ folyamatos fóliahegesztõ készülék: 400 DSM-H
‡

Alapvetõen olyan, mint a „polystar®“ 400 DSM (Standard), azonban a zacskó
peremétõl számított max. 80 mm-re történő lehegesztésére.

„polystar®“ folyamatos fóliahegesztõ készülék: 620 DSM
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fekvő zacskók zárására alkalmas
A zacskó tartalma és a pereme között minimum 50 mm térköz szükséges
áthaladási sebesség 6,2 m/perc.
különleges kivitelként balról történő bevezetés is lehetséges
12 mm-es hullámos hegesztési varrat

„polystar®“ folyamatos fóliahegesztõ készülék 620 DSM-HC
‡
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alapvetően mint a 620 DSM, azonban síma préselő görgőkkel kombinált, feltétbevont lovas cimés PE csomagok lezárásához.
különleges kivitelként balról történõ termék bevezetés is lehetséges

Műszaki adatok
„polystar®“
400 DSM
áthaladási sebesség
6,2 m/perc
áthaladási magasság
30 mm
hegesztési varrat
12 mm
hegeszthető anyagvastagság 0,8 mm
áramszükséglet
0,5 kWh
méretek
610 x 160 x 210 mm
Nettósúly
12,0 kg
áramcsatlakozás
230 V/50 Hz

400 DSM-H
6,2 m/perc.
80 mm
12 mm
0,8 mm
0,5 kWh
610 x 260 x 130 mm
13,5 kg
230 V/50 HZ

620 DSM
6,2 m/perc.
30 mm
12 mm
0,8 mm
0,4 kWh
620 x 310 x 190 mm
17,0 kg
230 V/50 Hz

620 DSM-HC
6,2 m/perc.
30 mm
12 mm
0,8 mm
0,4 kWh
610 x 210 x 190 mm
15,0 kg
230 V/50 Hz

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

