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       Nem számít a méret:
mindent bezsákolunk!

 

Műszaki adatok: 

„polystar®“ 401 HM / HM-U 601 HM / HM-U 801 HM 1001 HM 

hegesztési hossz, max. 400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 
hegesztési varrat szélesség 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 
hegesztõ nyílás 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 
áramfelvétel 3,0 A 7,0 A 6,0 A 5,0 A 
áramszükséglet 0,8 kWh 1,5 kWh 1,3 kWh 1,1 kWh 
méretek
készülék    570 x 455 x   155 mm    1070 x 520 x   160 mm 
eltolható kocsi    710 x 580 x 1390 mm    2730 x 835 x 1460 mm 
Nettó súly
készülék 14,0 kg / 19,0 kg 22,0 kg / 25,0 kg 42,0 kg 45,0 kg 
kocsi 44,0 kg 44,0 kg 100,0 kg 100,0 kg 

áramcsatlakozás 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 

A készülékeket 3 m csatlakozó vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok. 
Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 

alkalmazási területek: 

A „polystar®“ mágneses asztali fóliahegesztő készülékeknek 
a horizontálisan elhelyezett hegesztősínei közé kell a 
hegesztendő fóliafelületet behelyezni. A hegesztést dupla, 
mindkét hegesztőpofát hevítõ impulzus hegesztő végzi el.
Akár 2 x 0,40 mm-es polietilén fóliák is lehegeszthetők.  

A készülék kezelése: 

A „polystar®“ mágneses asztali fóliahegesztő készülékek a 
hőimpulzus eljárás alapján működnek, azaz bekapcsolást 
követően azonnal használatra készek. Betanulási idő nélkül, 
azonnal és egyszerűen kezelheti a készüléket: helyezze a fóli-
át a horizontális hegesztő sínek közé és nyomja le a lábpedál 
működtetőt. Működésbe lép a hegesztési, majd a hűlési idő 
automatika, és minden gondosan lezárásra kerül. A mágnes 
csak a teljes folyamatidő elteltét követően nyit fel. Az elektro-
nikus hegesztési és hűlési idő automatika fokozatmentesen 
beállítható. A hegesztő szalagok önálló hőmérséklet vezérlése 
valamint az elektromágneses hegesztősín nyomás, valamint a 
jelzőlámpás optikai ellenőrzés állandó és kiváló minőségű 
hegesztési eredményeket produkál, készüléktől függően
400, 600, 800 vagy 1000 mm-es hegesztési hosszal. 

Különleges kivitelek
Speciális, U alakú tartókkal felszerelt készülékek felfelé elegendő 
szabad teret biztosítanak a termék behelyezéshez. További 
bevezetési lehetõségek is megkönnyítik a zacskóknak, zsákoknak a 
hegesztőpofák közé történő behelyezését. Darabszámlálóval vagy  
eltolható kocsira, emelhető módon épített „polystar® asztali hegesztők  
a csomagoló vonalaikba könnyen integrálhatók
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