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JEUX 7510

Krótki opis produktu

MASZYNA ULTRADŹWIĘKOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZARÓWNO ZGRZEWANIA, JAK
OBCINANIA I ŁĄCZENIA
Opis produktu

Funkcjonalna maszyna ultradźwiękowa z możliwością zarówno zgrzewania, jak obcinania i łączenia.
Wyposażona w duży, 7-calowy, kolorowy dotykowy panel operacyjny. Sterowanie wszystkimi
parametrami (prędkość, docisk, moc) odbywa się z pozycji panelu. Wbudowana pamięć pozwala
zapisywać stworzone programy z odmiennymi parametrami i szybko je odtwarzać w dowolnym
momencie. Pamięć maszyny wyposażona jest w pełną listę dostępnych rolek, co pozwala nam każdą
z nich automatycznie skalibrować tuż po zainstalowaniu. Dzięki temu po każdorazowej zmianie
rolki, nie jest konieczne ręczne dostosowanie do niej maszyny, co oszczędza czas, a także zapewnia
większą precyzję. W standardzie oferowane są dwie rolki: jedna do łączenia z szerszym zgrzewem i
druga do równoczesnego cięcia krawędzi i łączenia. Dodatkowo, dostępnych jest wiele i Maszyna
posiada także specjalną 10mm tytanową sonotrodę ze stalowym pokryciem, co gwarantuje nam
większą niż zwykle wytrzymałość i możliwość używania w wielu różnych typach produkcji. Istnieje
także możliwość podłączenia maszyny do sieci WiFi, bądź LAN i zdalne ustawianie parametrów lub
wgrywanie programów. W razie zapotrzebowania, dostępny jest także software w języku polskim.
Urządzenie nie wymaga skompresowanego powietrza.
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Dzięki swojej bogatej funkcjonalności, maszyna ma bardzo szerokie zastosowanie. Może być
używana zarówno w produkcji odzieży sportowej czy bielizny, jak i do znacznie cięższych wyrobów,
takich jak skafandry, materace, pokrowce czy filtry.

Parametry techniczne:
Częstotliwość: 35kHz
Maks. szerokość zgrzewu: 10mm
Prędkość maksymalna: 12m/min
Docisk maksymalny: 450 N
Moc maksymalna: 400 W
Długość ramienia 400mm: (odległość od korpusu do środka sonotrody)
Wymiary: 925 x 600 x 1180mm
Waga: 120kg
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