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Alkalmazási területek: 

A polystar® 438 M asztali fóliahegesztő készülék 
vertikális hegesztő sínei között vezethető át a 
hegesztendő fólia. A kétoldali impulzus hevítés nemcsak 
polietilén, hanem alumínium, és papírral kombinált 
többrétegű, valamint steril fólia alapanyagok is
megbízhatóan és biztonságosan lehegeszthetők. A 
készülék V2A rozsdamentes acél háza könnyű tisztítást 
tesz lehetővé. 

A fontos hegesztési paraméterek egy USB-kulcsra 
eltárolhatók és így asztali számítógépbe az adatok 
beolvashatók. 

Ilyen egyszerűen és precízen kell hegeszteni. 

Validálható, USB-s, PC 
kompatibilis,  megbízható és 
folyamatos ellenőrzés, minden 
pillanatban

Fóliavágó berendezés: 
A polystar® 438 M fóliavágóval is felszerelhető. A fóliavágó penge hegesztés közben, manuálisan működtethető. 

Különleges kivitel: 
A készülék kiegészíthető fóliagörgő tartóval, acéllemezből készített munkaasztallal, melyek a polystar® asztali 
hegesztő készülékhez illesztve a készülék használójának nélkülözhetetlen segítőtársaivá válhatnak.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Műszaki adatok polystar® 438 M 

Hegesztési hossz, max. 400 mm 

Hegesztési varrat szélesség 8 mm 
Fólia átengedő szélesség 350 mm 

Hegesztőpofa nyílás 25 mm 

Áramfelvétel 3,0 A
Teljesítmény szükséglet 0,6 kWh 

Méretek 570 x 360 x 220 mm 
Nettó súly 22,0 kg 

Hálózati csatlakozás 230 V/50 Hz. 

A készülékeket 1,5 m-es csatlakozó vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok. 
Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 

A készülék kezelése: 
A polystar® 438 M asztali fóliahegesztő készülék hőimpulzus eljárással dolgozik, azaz: azonnal használatra kész. A 
paraméterek, mint hegesztési hőmérséklet, hegesztési időtartam, hegesztési nyomás érintőképernyőn történő 
beállítása rendkívül egyszerű. A beállításokat követően behelyezheti a lehegesztendő anyagot a hegesztősínek közé 
és lábpedál kapcsolóval azonnal működésbe hozhatja a készüléket. Az első elkészült hegesztésnél ellenőrizze a 
beállításokat, és a hegesztési minőséget. A munkafolyamatot a továbbiakban a készülék vezérli és ellenőrzi.

Különleges előnyök:

• Validálható a készülék DIN EN ISO 11607-2 szerint és megfelel a DIN 58953-7-nek
• A kívánt paraméterek érintőképernyőn rögzíthetők be.
• Pontos hőmérsékletvezérlés és max. +/- 5°C eltéréssel történő szabályozás
• Hegesztési és hűlési idő pillanatok alatt beállítható.
• Hegesztés a beállított hőmérséklet elérésekor kezdődik meg
• Külön beállítható a jobb és a bal oldali hegesztési nyomás és ennek a hegesztési

ciklus alatti precíz ellenőrzése is folyamatos
• Integrált darabszámláló
• információk, mint pl. adagszám, kezelő neve, szintén a memóriába berögzíthetők
• A paramétereket és információk a készülékből USB kulcsra kiolvashatók
• Hibajelzések
• Max. 16 különféle paraméter és hegesztési paraméter tárolható
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