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Mágneses asztali hegesztő készülékek
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polystar® 413 M fóliavágó pengével, illesztőasztallal és fóliatartóval
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polystar® 613 M fóliavágó pengével

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau

A termék mérete nem számít:
Mindent becsomagolunk!
Felhasználási terület:
A polystar® mágneses asztali fóliahegesztőknek horizontális
hegesztősínei vannak, melyek közé alulról helyezhető 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
működtesse 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 és 600 mm-es varrathosszokkal.

Különleges tulajdonágok:


Paramétereket fóliás tasztatúra segítségével rögzítheti



Pontos hõmérséklet szabályozás is eltárolható



Másodperc azonos hegesztési/hűlési idő beállítás



Integrált darabszámláló




Paraméter kijelzés displayre
Automatikus maradványhõ szabályozás

Fóliavágó penge:

A polystar® 413 M és 613 M fóliahegesztő berendezések fóliavágó pengével is felszerelhetők. A vágópenge a hegesztési folyamat
közben manuálisan működtethető.

Kiegészítők:

Munkaasztallal, fóliagörgő tartóval vagy fóliagörgő tartóállvánnyal felszerelve ezek a polystar® mágneses asztali fóliahegesztő
berendezések minden bizonnyal az Ön nélkülözhetetlen segítőivé válnak.

Műszaki adatok
polystar®

413 M

613 M

Hegesztési varrathossz
Heg. varratszélesség
Áteresztő szélesség
Hegesztőpofa nyílás
Áramfelvétel
Áramszükséglet
Méretek
Nettó súly

400 mm
3 mm
330 mm
15 mm
2,3 A
0,5 kWh
560 x 305 x 155 mm
14,8 kg

600 mm
3 mm
525 mm
15 mm
5,1 A
1,2 kWh
765 x 305 x 155 mm
21,4 kg

Hálózati csatlakozás

230 V/50 Hz.

230 V/50 Hz.

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

