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 8081کد دستگاه 

مختلف بر  و کاغذ لترون و گالسه گراماژ  pvc های روکش  تولید یخطوط تولید فوق توانای

 می باشد. قابل تولید  pvcو فوم   mdfروی

  زنی اتوماتیکچسب  مجهز به سیستم 

 ۲مکنده و باد پمپ_  آمپر ۶۰ و ۴۵ برق تابلو عدد 

 باشد می دارا را( ورق۴) بردقیقه متر1۴ سرعت. 

 تن ۵/۲ ظرفیت با روکش رول جابجایی جهت جرثقیل به مجز  

 شود می چسباندن کیفیت افزایش موجب که گرمایشی کانال دارای. 

 شودمی تبدیل هم متر۹ به که متر1۳ طول و متر۲ عرض: دستگاه سایز. 

 میل۴۵ تا ۲ ضخامت با دلخواه طول به1۸۳ ِاف دی ِام دستگاه کارگیر دهنه 

 باشد می سازی اغشته از قبل  کننده تمیز و گیری غبار سیستم به مجهز  ماشین. 

 خهههههط روی بهههههر شهههههده تعبیهههههه سیسهههههتم توسهههههط ،حین تولیهههههدکهههههار کنهههههاره اضهههههافی ههههههای لبهههههه 

 .شودمی گیری لبه اتومات صورت به تولید

 قطر با پرس قسمت در غلطک۸ و زن چسب قسمت در غلطک۳ که غلطک11: ها غلطک تعداد 

 (عدد۲ گرم غلطک)متر میلی1۹۰

 

 mm 1۰۰۰* ۲۳۵۰*1۶۰۰ ابعاد

 1۸۳۰mm پنل نهایی عرض

 mm 1۹۰  ها غلطک قطر

 ۴7۰۰km   دستگاه وزن

 آمپر۳۵ تقریبا : دستگاه مصرف

 1۶m/min   تغذیه نهایی سرعت

 1۶kw  نهایی تونایی

 عدد ۲ تعداد غلطک های ایستگاه چپ  

 عدد ۲ گرم های غلطک تعداد

 عدد ۶ سرد های غلطک تعداد

 جفت  ۴ پرس اول  های غلطک تعداد

 نفر۲ : نیاز مورد نفرات تعداد

 فاز۳ :ورودی برق
 

 ( B1830-S ) مدل 
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