
Acabamento em Lona para
 Grandes Formatos.

Equipamento 3 em 1. Dobra, 
solda e aplicação de ilhós!

VULCANIZADORA 3.2m
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Ilhoseira Automática:
• Aplicação de ilhós por sistema pneumático
• Alimentação automática do ilhós
• Aplicação automática a cada set point
• Controle de aplicação de ilhós por controlador digital
• Tamanho do ilhós - apenas ilhós "Zero"
• Controle de distância de aplicação por sensor indutivo
• Unidade de medição mínima = 1cm
• Consumo de ar comprimido = 7 bar
• Compressor ideal = 10 pés
• Estrutura em aço carbono
• Estrutura da ilhoseira = alumínio fundido
• Opção de aplicação manual via painel
• Compartilha o sistema de tratamento de ar com a vulcanizadora
• Consumo de energia 0,5 A/h
• Alimentação = 220 volts monofásica
• Peso  Ilhoseira = 30Kg

Mesa para Dobra:
• Comprimento da área de dobra de 3,5m
• Controle de tempo de dobra digital
• Dispõe de sistema de tratamento de ar comprimido
• Movimentação pneumática do mordente de dobra
• Tampo em MDF
• Estrutura em aço carbono
• Pintura epóxi eletrostática
• Peso total do equipamento 120 kg
• Comprimento da mesa de dobra 3500mmx780mmx95mm

Vulcanizadora para Solda:
• Vulcanizadora com 3,00m de comprimento de Solda
• Largura de solda = 20mm
• Controle de solda e resfriamento por controlador digital
• Possui sistema de proteção contra falta de ar comprimido
• Alimentação de ar comprimido 7 bar
• Capacidade do tanque de resfriamento de solda = 60 litros
• Fluido de resfriamento - óleo solúvel
• Pintura epóxi eletrostática
• Necessário compressor com capacidade mínima de 10 pés
• Consumo durante solda 32A/h
• Consumo em repouso 0,5 A/h
• Alimentação em 220Volts monofásico
• Peso vulcanizadora 550 kg
• Comprimento da vulcanizadora 3500mmx780mmx110mm


