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Inteligentne zgrzewanie:
Nowy elektroniczny system!
Zastosowanie
Nowe elektromagnetyczne zgrzewarki z serii 410HM
posiadają szczęki zgrzewające w układzie horyzontalnym.
Można zamknąć worki [np. polietylenowe - PE] o grubości
folii do 2x400my. Omawiane zgrzewarki są przeznaczone
też do zgrzewania różnorodnych folii kompozytowych i
wielowarstwowych. Można im zaufać.

polystar® 613 HM

Obsługa:
Elektromagnetyczne zgrzewarki polystar® pracują na
zasadzie impulsowego procesu termicznego i są gotowe do
pracy natychmiast po uruchomieniu. Przyjazny i łatwy w
obsłudze panel sterowania pozwala na ustalenie
temperatury, czasu zgrzewania, czasu chłodzenia
zgrzewu. Wszystkie parametry pracy są kontrolowane
elektronicznie. Ten nowy system gwarantuje pewny i
powtarzalny zgrzew – na całej jego długości. Zgrzewarka
uruchomiana jest pedałem.

polystar® 1013 HM

Dodatkowe wyposażenie
Specjalny układ szczęk zgrzewających w kształcie U . Dla łatwego wkładania i pozycjonowania zgrzewanych
worków zgrzewarki HM mogą być wyposażone w specjalne nakładki pozycjonujące. Zgrzewarki HM można
wyposażyć w stelaże pozycjonujące zgrzewarki w pionie oraz przenośniki rolkowe dla ciężkich worków .

Specjalne korzyści:


łatwy w użyciu panel sterowania - wyświetlacz



licznik produkcji + pamięć 12 programów zgrzewania



temperatura kontrolowana elektronicznie



funkcja wyświetlania błędów



chłodzenie zgrzewu



szczęki zgrzewające są przystosowane do ciężkich zastosowań
przemysłowych, znaki GS i CE

Podstawowe dane techniczne:
polystar®

413 HM / HM-U

613 HM / HM-U

813 HM

1013 HM

Długość zgrzewu, max.
Szerokość zgrzewu
Otwarcie szczęk
Natężenie
Moc zainstalowana
Wymiary
Zgrzewarka
Stelaż pozycjonujący
Waga netto
Zgrzewarka
Stelaż pozycjonujący

400 mm
3,0 mm
15 mm
3,0 A
0,8 kWh

600 mm
3,0 mm
15 mm
7,0 A
1,5 kWh

800 mm
3,0 mm
15 mm
6,0 A
1,3 kWh

1000 mm
3,0 mm
15 mm
5,0 A
1,1 kWh

14,9 kg / 19,1 kg
44,0 kg

21,4 kg / 24,5 kg
44,0 kg

35,0 kg
100,0 kg

39,0 kg
100,0 kg

Zasilanie

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

570 x 450 x 160 mm
710 x 580 x 1390 mm

1070 x 520 x 160 mm
2730 x 835 x 1460 mm

