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 AUTOMATYCZNA ZGRZEWARKA
 PIONOWE SZCZĘKI ZGRZEWAJĄCE
 URUCHAMIANIE PRZEZ PEDAŁ

polystar® 413 M z odcinaniem, stołem i podstawą do odwijania folii

polystar® 413 M z nożem odcinającym

polystar® 613 M z nożem odcinającym
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Zgrzewanie łatwiejsze z
nowym elektronicznym systemem!
Zastosowanie:
polystar® elektromagnetyczna impulsowa zgrzewarka
jest zawsze gotowa do pracy zaraz po włączeniu.
Można zamykać worki lub je produkować w różnych
szerokościach I długości. Zgrzewarka posiada podwójne
szczęki do zgrzewania max. 2 x 400my np. polietylenu.
Automatyczny cykl pracy jest uruchamiany pedałem.
Oprócz folii PE można stosować polipropylen, folie
kompozytowe, papier folia, folie tzw. aluminiowe.

Obsługa:
Jest bardzo prosta, wszystkie parametry pracy maszyny
są wprowadzane do pamięci poprzez przyciski
sterujące. Temperatura zadana jest wyświetlana.
Zgrzew i jego chłodzenie jest kontrolowane
elektroniczne. Operator tylko naciska pedał i uruchamia
cyk automatycznej pracy maszyny. Nowy polystar®
electronic system wraz z elektromagnetycznymi
dociskiem szczęk gwarantują doskonałą jakość zgrzewu
przez wiele lat bezawaryjnej pracy .

Specjalne własciwości:


panel kontrolny elektroniczny z wyświetlaczem



temperature jest kontrolowana elektronicznie



pamięć do 12 programów



zintegrowany licznik



wszystkie parametry są wyświetlana





automatyczna kompensacja temperatury
funkcja stop and error

“GS” niemiecki znak bezpieczeństwa i “CE”

Urządzenie odcinające:
polystar® 413 M i 613 M mogą być wyposażone w ręczny nóż odcinający, który pozwala na produkcję worków.

Wyposażenie specjalne:
Stół roboczy oraz podstawa do odwijania rolki folii. Te urządzenia pozwalają na produkcję i łatwe zgrzewanie worków

Podstawowe dane techniczne:
polystar®

413 M

613 M

Długość max. zgrzewu
Szerokośc zgrzewu
Szer. produkcyjna worków
Otwarcie szczęk
Pobór prądu
Pobór mocy
Wymiary
Waga netto

400 mm
3 mm
330 mm
15 mm
3,0 A
0,8 kWh
560 x 305 x 155 mm
13,7 kg

600 mm
3 mm
525 mm
15 mm
7,0 A
1,5 kWh
765 x 305 x 155 mm
20,5 kg

Zasilanie

230 V/50 Hz.

230 V/50 Hz.

Wszystkie maszyny są wyposażone w kabel zasilający o długości 3 m

