
VEGA APD

Сгъване и стафиране на различни хавлиени кърпи

Първото и второто надлъжно сгъване VEGA APD е с колани за обратно сгъване.

           След двете надлъжни следва напречно сгъване, комбинирано със стафиране.

Горната комбинация дава възможност за едно или две надлъжни сгъвания или френско

сгъване, комбинирани с едно напречно и стафиране.

Налични са различни модели от сгъващата и стафираща машина. Специални модели 

осигуряват подгъването на ъглите навътре или навън.

Възможност за две или три сгъващи устройства при моделите VEGA APD Selective 2 и  

 VEGA APD Selective 3 за автоматично сортиране в две или три купчини.

Стандартната VEGA APD има конвейер с функция за обратно връщане. Специални 

събиращи конвейери се предлагат при поискване.

Специални модели с опция за сгъване на кърпи с размер до  2400 мм.

      PLC-системата и дисплеят на контролния панел могат да се автопрограмират, като

      осигуряват съответната подходяща програма за всяка кърпа.



VEGA-systems B.V.
Dommelstraat 37
5347 JK Oss, The Netherlands
Phone +31(0)412 407090
Fax +31(0)412 407091
info@vegasystems.nl
www.vegasystems.nl

РАЗМЕР НА КЪРПИТЕ:    

Ширина   : 1.000 mm 

Дължина стандарт  : 1.800 mm

Дължина преди напречно сгъване : 600 mm

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Електрозахранване       : 3 x 400V + 0 + E, 50 Hz.

Разход електричество     : 2,5 kW, 16 Amp.

Пневматично захранване : 1/2 “, 6 bar.

Разход пневматика              : 5 литра / брой

ОПЦИИ:

Стоп конвейер преди напречното сгъване

Размер на кърпи до 2400 мм

VEGA APD Selective 2 с две сгъващи устройства

VEGA APD Selective 3 с три сгъващи устройства

Събиращ и отдаващ конвейер

Конвейри за автоматично връзване на купчините

ИНСТАЛИРАНЕ И СЕРВИЗ:

Моля обърнете се към Денекс Сервиз за обслужване чрез техните клонове 

в страната за инсталиране, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.
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