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TAB 200 

Μηχάνημα συρραφής πολυαμιδίου σε θερμομονωτικά προφίλ με 
χειροκίνητη τοποθέτηση αξόνων και αναλογική ανάγνωση θέσης 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

• Νο.1 γραναζωτός κινητήρας 2.5 HP eurovoltage 230/400Vʹ 50 Hz 

• Νο.1 συσκευή οπτικοακουστικής ένδειξης που ενεργοποιείται 
όταν τα φωτοκύτταρα ανακόπτονται κατά την διάρκεια 
περιστροφής του πάγκου επεξεργασίας (σε αυτή την περίπτωση , 
ο πάγκος συνεχίζει να περιστρέφεται αλλά σε χαμηλή ταχύτητα 
για λόγους ασφαλείας) 

• Εύρος τροφοδοσίας μπάρας: 9 - 57 m./min. 

• Πισινός και μπροστινός έλεγχος μπάρας 

• Πλήρες προστατευτικό ασφαλείας του πάγκου επεξεργασίας 

• Ολίσθηση κατά μήκος γραμμικών οδηγών με ατέρμονα μπλοκ 
μπίλιων για όλους τους άξονες 

• Αναλογική τοποθέτηση άξονα μέσω προσυμπιεσμένων 
σφαιριδίων με οθόνη δεκαδικής μέτρησης 

• Ανεξάρτητη θέση άξονα 

• Εκπομπή ήχου (σύμφωνα με το ISO 3746): 

- Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Lwa) 71.2 dB (A) 

- Επίπεδο ηχητικής πίεση σε στάση λειτουργίας (LpA) 58,7 dB (A) 

• Σύστημα για διόρθωση γραμμικότητας  μπάρας εξόδου 

• Σύστημα εύκολων τοποθετούμενων κυλίνδρων οδηγών για 
υποστήριξη ασύμμετρων σχημάτων προφίλ  

• Μέριμνα για εγκατάσταση καθολικών κυλίνδρων 
ρυθμιζόμενων από 10 έως 39,5 mm 

• Κιτ παραμόρφωσης – διόρθωσης μπαρών συναρμολόγησης  
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Ικανότητα επεξεργασίας 

Τομέας επεξεργασίας  

 

Βασικά εξαρτήματα 

• Νο.3 κάθετοι και αναλογικά ρυθμιζόμενοι κύλινδροι οδηγών 

• Νο. 6 οριζόντιοι και αναλογικά ρυθμιζόμενοι κύλινδροι οδηγών 

• Νο.4 οριζόντιοι και ρυθμιζόμενοι κύλινδροι πίεσης οδηγών 

• Νο. 4 κύλινδροι με οδηγό για προσκόλληση στην ραουλιέρα  

Προαιρετικά 

• Κιτ μονάδας κινητήρα 

• Νο.6 ρυθμιζόμενοι κύλινδροι 
• Ρυθμιζόμενοι κύλινδροι για υποστήριξη προφίλ  
• Επιπλέον επιβάρυνση για ειδικό τροφοδοτικό με μετασχηματιστή 

• Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA 
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Προαιρετικά: Πακέτο 

• Συσκευασία παλέτας χαρτοκιβωτίου με θερμοσυρρικνούμενη 
πλαστική τσάντα 

 

• Κιβώτιο συσκευασίας 

 


