Autoklawy i myjnie-dezynfektory dla gabinetów, klinik, szpitali i laboratoriów
Tel.: 68 416 16 11

Faks: 68 411 42 60

E-mail: i n f o @ a u t o k l a w . p l

Zgrzewarka Euromatic
karta katalogowa

Producent:

Euronda

Kraj:

Włochy

Rodzaj zgrzewarki:

przelotowa

Długość elementu zgrzewającego:

25 cm

Szerokość zgrzewu:

12,5 mm

Nóż do odcinania papieru:

Nie

Max. szerokość rolek papieru:

Dowolna długość

Euromatic zgrzewarka przelotowa - rotacyjna przeznaczona do klinik, które wymagają wysokiej wydajności i które
mają dużą ilość pakietów do wysterylizowania każdego dnia. Wysoka wydajność to 7,5 m zgrzewu na minutę.
Szerokość zgrzewu 12,5 mm zgodna z normą DIN 58953. Zgrzewarka wyposażona jest w port USB umożliwiający zapis
wszystkich parametrów i danych przeprowadzonych procesów zgrzewania, również imię i nazwisko asystentki.
Na górnej obudowie znajduje się panel sterujący z wyświetlaczem, który umożliwia w łatwy sposób sterowanie
wszystkimi funkcjami. The Euromatic posiada możliwość regulacji temperatury w zakresie 10-180oC oraz regulację siły
docisku, dzięki czemu możemy zgrzewać wszystkie dostępne na rynku opakowania. Każdy pakiet papierowofoliowy jest automatycznie pozycjonowany i przesuwany, dzięki czemu redukujemy siłę jaką władamy w pakowanie
instrumentów. Zgrzewarka posiada funkcję stand-by, i wyłącza się automatycznie, kiedy nie jest używana.

Port USB umożliwiający zapis procesów zgrzewania
(opcja)

Dodatkowy stolik (opcja)
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Dane techniczne:
Producent:

Euronda

Kraj:

Włochy

Certyfikaty:

CE

Gwarancja:

12 m-cy

Rodzaj zgrzewarki:

przelotowa

Długość elementu zgrzewającego:

25 cm

Szerokość zgrzewu:

12,5 mm

Nóż do odcinania papieru:

nie

Max. szerokość rolek papieru:

dowolna długość

Wymiary zewnętrzne:

47,3 x 23,5 x 22,0 cm

Waga:

14,0 kg

Zasilanie:

230 V

Pobierana moc:

500 W

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach
oraz wiele materiałów video i porównań.
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