1

Asztali mágneses
fóliahegesztő
vertikális hegesztő sínekkel

„polystar®“ 401 M fóliavágó pengével, munkaasztallal és fóliagörgő tartóval

„polystar®“ 401 M fóliavágó pengével
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„polystar®“601 M fóliavágó pengével

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau

Ha csak ettől függ! A fóliahegesztések tömítetten tartanak
Aklalmazási területek:
Ezeknek a „polystar®“ mágneses asztali fóliahegesztő
készülékeknek vertikálisan elhelyezett hegesztősínei
vannak, melyek közé kell a hegesztendő felületet behelyezni. A dupla, kétoldalról hevített impulzus hevítésű
hegesztő sínekkel akár 2 x 0,40 mm vastagságú polietilén fóliák is összehegeszthetők. Ezekben a hegesztési
varratokban megbízhat.

A készülékek kezelése:
A „polystar®“ mágneses asztali fóliahegesztő
készülékek hőimpulzusos eljárás szerint mûködnek, így
a bekapcsolást követően azonnal munkára készek.
Betanulás nélkül egyszerűen kezelheti: egyszerűen
helyezze
a
hegesztendő
fóliát
a
vertikális
hegesztősínek közé, és nyomja le a lábpedál kapcsolót.
Bekapcsol a hegesztési, majd a hűlési idő automatika,
és a mágnes csak akkor engedi el az anyagot, amikor
az már biztonságosan lezárt, és a jobb eltarthatóság
érdekében vissza is hűlt. Az elektronikus hegesztési és
hűlési automatika fokozatmentesen beállítható. Az
önálló
fűtőszalag
hőmérsékletvezérlés,
az
elektromágneses hegesztési sínnyomás és a hegesztés
optikai ellenőrzése állandó jóminőségű hegesztési
ered-ményt garantál, készülék választástól függően 400
vagy 600 mm szélességben.

Fóliavágó készülék
A „polystar®“ 401 M és 601 M fóliahegesztő készülékek fóliavágó
készülékkel is felszerelhetők.
A manuálisan működtetett fóliavágó pengével a vágást a hegesztési
folyamat közben kell elvégezni.
Különleges kivitelek
A „polystar®“ asztali mágneses fóliahegesztő készüléket fóliagörgõ tartóval,
munkaasztallal, vagy fóliagörgő tartóállvánnyel kiegészítve az Ön
nélkülözhetetlen segítőtársává válhat.

Magnet-

Műszaki adatok:
„polystar®“

401 M

hegesztési varrathossz max. 400 mm
hegesztési varrat szélesség 3 mm
fólia átengedő szélesség
330 mm
15 mm
Fűtőszalag nyílás
Áramfelvétel
3,0 A
0,8 kWh
áramfelvétel
méretek
560 x 305 x 155 mm
Nettó súly
13,7 kg
Áramcsatlakozás

230 V/50 Hz.

601 M
600 mm
3 mm
525 mm
15 mm
7,0
1,5 kWh
765 x 305 x 155 mm
20,5 kg
230 V/50 Hz.

A készülékeket 3 m csatlakozó vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok.
Műszaki változtatások joga fenntartva.

