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PERFURAR CORTINAS

Perfura e aplica ilhós em cortinas. | PP 5000
• 5 cabeçotes de prensagem simultânea
• 7 BAR de pressão média
• 1200 Kgf de força de prensagem
• Equipamento de fácil operação
• 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
Um equipamento desenvolvido para reduzir drásticamente o processo de
aplicação de ilhós em cortinas, a máquina possui 5 cabeçotes de prensagem
simultânea, com ajuste de distância dos furos, cada cabeçote possui 1200Kg de força de
prensagem facilitando a aplicação de ilhóses até em cortinas com tecidos mais resistentes.
O operador conta com sistema que permite a configuração da máquina para usar quantos
cabeçotes desejar, desativando os cabeçotes que não forem utilizado.

5 cabeçotes de prensagem
simultânea, otimizando todo o seu
processo produtivo e melhorando a
qualidade do material.

Sistema de ajuste fácil do
distanciamento do furo, deixa
o processo produtivo mais preciso.

Sistema de distribuição de pressão
inteligente, faz com que todos os
cabeçotes recebam a pressão de ar
uniforme para a prensagem.

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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