
„polystar®“ 418 M-RPA fóliavágóval (SV), munkaasztallal és fóliagörgővel

 418 M-RPA m. SV + munkaasztal    418 M-RPA m. SV, AT + fóliagörgő tartóval 

Mágneses asztali 
hegesztõ sterilizációs 
fóliákhoz
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A kompakt megbízhatóság:
Mindent egy fogással!

Különleges előnyök: 

• paraméterek a fóliás tasztatúrán állíthatók be

• pontos hőmérséklet szabályozás, beállítási lehetőség

• másodperc azonos hegesztési és hűlési idő
• integrált darabszámláló

• Paraméter kijelzés

• automatikus maradékhő szabályozás

• 8 mm széles hegesztési varrat, optimális védelem

Fóliavágó: 

a „polystar®“ 418 M-RPA készülék manuális fóliavágóval felszerelhető. A manuális fóliavágó működtetés 
fóliahegesztési folyamat közben is történhet. 

Különleges kiegészítők: 

Munkaasztallal, fóliagörgő tartóval, görgőtartó állvánnyal is kiegészíthető a „polystar®“ asztali hegesztő készülék 
Segíthetik az ön gyors munkáját az ilyen, a néha szinte nélkülözhetetlen kiegészítők. 

Műszaki adatok: 

„polystar®“ 418 M-RPA

400 mm 
8 mm

330 mm
20 mm
2,4 A

1,4 kWh
560 x 305 x 155 mm 

hegesztési hossz, max. 
hegesztési varrat szélesség 
átengedő szélesség 
hegesztõsín nyílás 
áramfelvétel 
áramszükséglet
méretek
Nettósúly 19,2 kg

hálózat 230 V/50 Hz 

Minden készülék 3 m-es vezetékkel kerül szállításra.  
A méretek és súly becsűlt adatok.

Műszaki változtatások joga fenntartva. 

alkalmazási terület: 

A 418 M-RPA „polystar®“ mágneses asztali hegesztőnek a 
vertikálisan elhelyezett hegesztő sínek között helyezkedik el 
a steril fólia. A kétoldalról hevített impulzus hegesztő készü-
lék 8 mm-es hegesztési varrattal gondoskodni tud a 
hegesztési biztonságról.

Kezelés: 

A 418 M-RPA „polystar®“ mágneses asztali hegesztő 
hőimpulzusos eljárással működik, azaz azonnal működésre 
kész. Azonnal, minden betanulást nélkülözve, rendkívül 
egyszerűen kezelheti ezt a készüléket. Helyezze a steril 
fóliát a hegesztősínek közé. A hegesztési impulzust a 
lábpedál működtető hozza működésbe. A mágnes a 
hegesztési és hűtési idő automatika  a beállításnak 
megfelelõen meghegesztett és lehűlt terméket enged csak 
kivenni. A fóliához alkalmas hegesztési és hűlési idők 
beállíthatók. A hegesztési hőmérséklet pontos beállítása, az 
elektromágnesesen megtartott hegesztési nyomás, valamint 
a hegesztési folyamat optikai ellenőrízhetősége mindig 
állandó az azonos hegesztési eredményeket garantál, az 
elsőtől az utolsó hegesztésig! 




