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Különleges kivitelek:

A speciális U alakú síntartók felfelé elegendő szabad helyet biztosítanak. További termékbevezető segítségként a mi 
bevezetõ profiljaink megkönnyítik a zacskóknak, zsákoknak a hegesztő felületek közé történő bevezetését. Darabszámlálóval 
és eltolható kocsira építve is rendelhetők ezek a polystar® mágneses asztali hegesztő készülékek. Csomagoló vonalakba 
könnyen integrálhatók.

A termék mérete nem számít:
Mindent becsomagolunk!

Különleges tulajdonágok:

 Paramétereket fóliás tasztatúra segítségével rögzítheti
 Pontos hőmérséklet szabályozás is eltárolható
 Másodperc azonos hegesztési/hűlési idő beállítás
 Integrált darabszámláló
 Paraméter kijelzés displayre
 Automatikus maradványhő szabályozás

Műszaki adatok
polystar® 413 HM / HM-U 613 HM / HM-U 813 HM 1013 HM 

400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 
3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 
15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 
2,3 A 5,1 A 4,0 A 3,3 A 
0,52 kWh 1,2 kWh 0,9 kWh 0,8 kWh 

565 x 455 x 155 mm 625 x 455 x 155 mm  1070 x 515 x   162 mm 
710 x 580 x 1390 mm  2730 x 835 x 1460 mm 

17,4 kg / 19,1 kg 22,0 kg / 24,5 kg 34,2 kg 36,8 kg 

Hegesztési varrathossz 
Heg. varratszélesség 
Fűtőszalag nyílás 
Áramfelvétel 
Áramszükséglet 
Méretek
Készülék 
Eltolható kocsi 
Nettó súly
Készülék
Eltolható kocsi 44,0 kg 44,0 kg 100,0 kg 100,0 kg 

Hálózati csatlakozás 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 

A készülékeket 3 m vezetékkel szállítjuk Méretek és súlyok becsült adatok 
Műszaki változtatások joga fenntartva.

Felhasználási terület:
A polystar® mágneses asztali fóliahegesztőknek horizontális 
hegesztősínei vannak, melyek közé alulról helyezhetõ be a 
hegesztendő anyag. A mindkét oldalról hevített he gesztősínekkel 
pl. 2x 0,40 mm-es vastagságú polietilén  vagy alu kombinációs 
fóliák is lehegeszthetők.

A készülékek kezelése:

A polystar® mágneses asztali hegesztő készülékek hőimpulzusos 
technikával dolgoznak, azonnal használatra készek. Betanulási idő 
nélkül, egyszerűen kezelhetők: Helyezze be alulról a hegesztendő 
fóliát a horizontális sínek közé, majd mûködtesse a lábpedál 
kapcsolót. A hegesztési és hűlési idő automatika nem engedi el 
addig a terméket, amíg a tartós hegesztés el nem készült és a 
fólia vissza nem hűlt. Az elektronikus hegesztési és hűlési idő 
automatika a fóliáknak megfelelően beállítható. A hőfokazonos 
fűtőszalag hőmérséklet, az elektromágneses hegesztősín nyomás 
és az optikai kontroll állandó jó minőségű hegesztési minőséget 
garantál, méghozzá 400, - 600 , - 800 , - és 1000 mm-es 
varrathosszokkal is.
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