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Zgrzewarka kątowa FQL450A z tunelem BSA450

Cena: 7,500.00 Zl + VAT
Model: FQL450A+BSA450
Strona produktu:
https://www.novumpack.pl/sklep/zgrzewarki-katowe-i-kloszowe/zgrzewarka-katowafql450a-tunelem-bsa450/

Opis produktu

Zgrzewarka kątowa FQL450A Zgrzewarka kątowa FQL450 (zgrzew typu L)

może zapakować od 0-15 sztuk na minutę. nadaje się do wszelkiego rodzaju folii
termokurczliwych i nie tylko. Ramię zgrzewarki dociskane jest ręcznie przez
operatora a następnie przytrzymywane za pomocą elektromagnesów na czas
zgrzewania. Pod koniec cyklu ramie zgrzewarki jest otwierane automatycznie.
Cechy: - Urządzenie współpracuje z większością folii dostępnych na rynku Transporter taśmowy automatycznie wysuwa produkt z urządzenia - Może być
zintegrowane z tunelem obkurczającym - Proste w obsłudze nie wymaga
szkolenia personelu - Wytrzymała konstrukcja malowana proszkowo Wydajność: 0-15 szt/min - Regulowana wysokość i prędkość transportera -
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Regulacja wysokości produktu - Maksymalny wymiar produktu 500 x 450mm Ruchomy stół roboczy i separator folii ułatwiający pakowanie produktu - Rolki
wyposażone w perforację folii - Maksymalna szerokość rolki z folią 534 mm Maszyna na kółkach z hamulcem Specyfikacja: - Model urządzenia
FQl450A - Zasilanie
Obkurczania

230V 50-60Hz - Moc
0-300 - Wymiar komory

typu L - Dodatkowe funkcje
890mm - Waga urządzenia

1kW - Temperatura
500 x 450 mm zgrzew

Nie - Wymiary zewnętrzne
90kg - Wykonanie

1610 x 690 x

malowana proszkowo

Tunel termokurczliwy BSA450
Mały tunel obkurczający przeznaczony do pakowania i obkurczania małych, lekkich
produktów. Maszyna nadaje się do pakowania małych partii towaru np w małych i
średnich zakładach produkcyjnych, firmach poligraficznych, itp.
Cechy - Odpowiedni do obkurczania folii typu: POF, PVC, PP, POP o grubości
0,01-0,04 mm. - Kwarcowe grzałki umieszczone są u góry, u dołu i po bokach
tunelu. - Tunel posiada funkcję płynnej regulacji temperatury i prędkości
transportera. - Posiada transporter rolkowy. - Prosta obsługa - Prędkość
pakowania do 10m/min - W pełni regulowana temperatura obkurczania Zakres temperatury 0-250 stopni - Płynnie regulowana prędkość transportera
(0-10m/min) - Transporter z małymi rolkami Specyfikacja: - Maks. udźwig
transportera (kg) 8 - Moc (kW) 900 - Prędkość przesuwu transportera (m/min)
0-10 - Wymiary komory (dł. x szer. x wys.)(mm) 830x440x 240 - Wymiary
maszyny (dł. x szer. x wys.)(mm) 1350x780x1380 - Zasilanie (V/Hz) 230/50 lub
380/50

Specyfikacja
- Wymiary: brak
- Waga: 1000 kg
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