
Projetada para cortar a quente os mais diversos
tipos de aviamentos a base de poliéster. É de fácil manuseio
e corta tira com milímetros de precisão devido ao sistema de programação CLP.
Seu funcionamento é baseado em puxar o material, cortar, soldar os fios e contar as tiras cortadas, indicando
o final da operação através de um sinal sonoro e também no display. Indicada para empresas que tenha na
confecção de seus produtos o uso constante de elásticos e aviamentos em geral.

CORTAR AVIAMENTOS
Máquina para

• Corte com lâmina quente
• Indicada para aviamentos sintéticos
• Corte e solda instantânea dos fios
• Precisão milimétrica do corte
• Alta produtividade
• Não deixa aviamento com rebarbas
• Sistema de programação CLP
• Sistema de tração inteligente
• Sistema de contagem de lotes

Sistema de ajuste de alinhamento
do aviamento mais preciso, melhora a 
qualidade e a uniformidade do corte.

Sistema opcional de corte
extendido, aumenta a capacidade
da sua máquina para
cortar tiras de até 120mm.

Programador CLP: ajustes
precisos de tamanho, quantidade da 
produção, e indicação de finalização 
do lote por sinal sonoro.

Motor de passo com velocidade 
ajustável e faca térmica para o 
corte e soldagem automática e 
precisa do aviamento.

MAC 55 hot cut
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CORTA MEDIDA MÍNIMA: 1 MM
CORTA MEDIDA MÁXIMA: 15 MTS

CORTA LARG. MÁXIMA: 65 MM
ÁREA DE CORTE: 70 MM

QTDE PROGRAMÁVEL: 1-5000 PÇS
COMPRIMENTO PROGRAMÁVEL: 1-5000 MM

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110/220 V
PRESSÃO DE TRABALHO: 6-8 BAR
PRODUÇÃO:VARIA DE ACORDO COM VELOCIDADE,
MEDIDA E TIPO DE MATERIAL A SER CORTADO
EXEMPLO:PROD. VELOC. MÁX.: 156 PÇS/MIN.
(TAM.100MM) FITA DE CETIM

Informações técnicas

Máquinas para:

CORTE DE VIÉS  |  ARREMATADORA DE FIOS  |  APLICAÇÃO DE BOTÕES E ILHÓS

PRENSA PARA CORTINA  |  CORTE DE BORRACAHAS

Televendas:

47 2107 1960
www.metalnorte.ind.br

vendas@metalnorte.ind.br
fax 47 2107 1950

Rua Roberto Ziemann, 1627
Amizade, Jaraguá do Sul, SC
CEP 89255-300

https://www.youtube.com/watch?v=rjuJz9WCei8
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