MÁQUINA DE DOBRAR ARTIGOS TÊXTEIS
Descrição Técnica

Ref.: ST20

Máquina de dobrar T-Shirts
Acelera e uniformiza a dobragem das T-Shirts
Dobra aproximadamente
500 peças/hora
Com empilhador de transporte

Medidas / Peso
Medidas (Comp. x Larg. x Altura)
1500 x 710 x 815 mm
Peso: 90 kg
Empilhador de transporte: 200 mm

Aplicações

Descrição
- Na versão básica, a Speedy T 2005 pode operar de duas formas diferentes:
Empilhador: as T-shirts são colocadas ordenadamente num empilhador;
- Packing inverso: quando acaba o ciclo dos trabalhos seleccionados, o item
permanece dobrado sobre a última palete, que realiza um movimento de 180°
girando a prensa sobre o plano auxiliar adjacente à máquina de dobra.
- Possibilidade de utilização semi-automática de embalagem mediante
posicionamento manual do item na paleta ou automático através do
SPEEDY PACK (opcional).
- Também disponível na versão com dispositivo de empilhador

- Essencial para a rápida uniformização e dobragem
de T-shirts.
- Indicado para todos os tamanhos e formatos no mercado.
- Fácilmente ajustável: as paletes intercambiáveis tornam
possível a adaptação da dobra ao tamanho exigido dentro
de segundos, tornando assim possível a dobragem de
roupas de bebé e de tamanhos extra largos.

Especificações Técnicas :
-

Alimentação: 230/115V (pode ser seleccionada pelo instalador)
Potência absorvida: 230W
Pressão: 6 Bar (atm)
Consumo máximo: 50 litros/min.
Dimensões da área de trabalho:
Largura minima para dobra da peça: 150 mm
Largura máxima para dobra da peça: 350 mm
Comprimento min. para dobra da peça: 180 mm
Comprimento máx. para dobra da peça: 400 mm

Dispositivo de comando electrónico para as seguintes funções:
- Escolha de 10 programas de dobragem;
- A personalização dos programas de dobragem podem ser armazenados;
- Auto-diagnóstico de problemas e/ou falhas;
- Total de itens produzidos com indicação quando número predefinido
for atingido;
- Programação horária de produção com sinalização acústica do
programa predefenido;
- Selecção de idiomas (italiano, francês, inglês, espanhol, alemão);
- Programação protegida por código de acesso;
- Função Reset de programas padrão.
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