Asztali fóliahegesztő
kézi karos működtetés

„polystar®“ 243 fóliavágóval (SV), munkaasztallal és fóliagörgõ tartóval

243 M m. SV, Magazin + AT
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„polystar®“ 423 M SV + AT

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau

Rend és áttekinthetőség,
összehegesztés betanítás nélkül

Alkalmazási területek:
Rendet tehet vele a raktárban, mûhelyben vagy az értékesítés területén is! Csavarokat, csapágyakat, elektromos
szerelési anyagokat, csöveket, textilféleségeket, bútoripari segédanyagokat, zárakat, épületvasalást egymástól elválasztva, vagy igény szerint kombinálva ...a „polystar®“ asztali fóliahegesztő készülékek lehegesztik mindazt, ami egymáshoz tartozik.

Kezelés:
A „polystar®“ asztali hegesztõ készülékek kézi karos
mûködtetésûek, hõimpulzus eljárásúak, így bekapcsolást
követõen azonnal működtethetők. Ezeknek a készülékeknek
a kezelése egyszerû: az összehegesztendő fóliát a hegesztősínekre kell fektetni. Az emelőkar lenyomásával beindul a
hőimpulzusl. az "M" típusoknál egy mágnes tartja a kart a
hegesztési és hûlési folyamat alatt. A hegesztőimpulzus a
hegesztendõ fóliának megfelelően fokozatmentesen beállítható a hegesztési időrelével. A hegesztési folyamat beindulását és tartamát egy jelzőlámpa mutatja. A hegesztést a
hûlési fázis követi, mely idő alatt még a fóliának a lenyomott
kar nyomása alatt kell maradnia. Az "M" kiviteleknél a hűlési
idő is időrelé automatikán állítható be. Hegeszthetők:
polietilén, polipropilén, cellofán vagy poliamid fóliák, max.
2 x 0,25 mm vastagságig.

Fóliavágó
A „polystar®“ 243, 423 HP és 583 HP valamint a 243 M, 423 M és
583 M készülékek fóliavágópengével felszereltek. Ezzel a fóliavágó
pengével készíthet a tömlőfóliából lehegesztés közben megfelelő
hosszúságú zacskókat.
A fóliavágó manuális működtetése a hegesztési folyamat közben
történik.

Külön rendelhetõ felszereltség
Kiegészíthető a készülék egy "munkaasztallal" fóliagörgő tartó-val, több
tömlőfóliás fóliagörgős tárolóval, melyek a „polystar®“ fóliahegesztőhöz
illesztve nélkülözhetetlen segédeszközökké válhatnak.

Műszaki adatok:
„polystar®“

243 / 243 M

423 / 423 M

583 / 583 M

Max. hegesztési varrathossz
Hegesztési varrat szélesség
Áramfelvétel
Áramszükséglet
Méretek
Nettó súly

250 mm
1,5 mm
0,5 A
0,1 kWh
420 x 120 x 135 mm
4,1 kg / 4,7 kg

440 mm
1,5 mm
1,2 A
0,28 kWh
720 x 120 x 135 mm
6,8 kg / 7,0 kg

600 mm
1,5 mm
1,4A
0,31 kWh
880 x 120 x 135 mm
7,7 kg / 8,0 kg

Hálózati csatlakozás

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

* = fóliavágó nélkül
A készülékeket 3 m hosszú vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly kb. adatok
Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

