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PERFURAR CORTINAS

Perfura e aplica ilhós em cortinas. | PP 1000
• 7 BAR de pressão média
• 1200 Kgf de força de prensagem
• Equipamento de fácil operação
• Fura e aplica rebites, botões e ilhoses
• Indicada para perfuração e aplicação de ilhós em cortinas
• Sistema de regulagem e distanciamento da perfuração
• Plataforma niveladora
• Possui rosca do cabeçote padrão M6
• Sistema de segurança no processo de prensagem
• Duplo estágio de ação na prensagem

Dispondo de um sistema de segurança próprio que identifica obstáculos entre as matrizes e impossibilita a prensagem antes que seja removido, evitando assim acidentes
de trabalho por descuido do operador. Prensa pneumática simples, utilizada pra aplicar
os mais diversos tipos e reites, botões, ilhoses, seu acionamento é feito através de
dois ciclos por pedal e botão. Contando com um cilíndro com 7 BAR de pressão média
capaz de produzir 1200Kg de força de prensagem, esta máquina é capaz de atender
a demanda de perfuração de tecidos e apicação dos mais diversos tipos de botões,
rebites e ilhoses e é indicada principalmente para perfuração e aplicação de ilhoses
em cortinas. Possiu rosca do cabeçote com padrão M6 para facilitar a substitução de
outros cabeçotes facilmente.

Informações técnicas
Voltagem 110 / 220 v (opcional)
Consumo elétrico 1,0 / 0,5 A
Potência 10 W
Pressão média de trabalho 7 Bar
Consumo de ar médio por ciclo 3,16 a 6,07l
Força de prensagem a 7 Bar 600 Kgf
Tampo (mesa) opcional (0,50 x 0,60m)
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