
Toria
Bonding

Specifications

 

Power

Voltage

Air Pressure

Speed

Weight

SiSize

Max Temp.

4.100 watt

220V-50 Hz

2-6 bar.

10 m/min.

320 kg

700 x 1720 x 1850 mm

550 °C550 °C

Toria

-- PVC ve türevleri kumaşlar başta olmak üzere, her türlü ku-

maşta mükemmel sonuç.

- Zorlu uygulamalar için hava ve su geçirmez yapıştırma 

uygulamaları. Bir birinden bağımsız olarak ayarlanabilen üç 

farklı aparat ; Daire kapama, yan kapama, şerit aparatı.
- Dokunmatik ekranı sayesinde ayarlanabilir çoklu 
program yapısı, Hız, ısı ve zaman parametrelerinin her biri 

farklı şekilde ayarlanabilen10 farklı reçete.

- Alt / üst diferansiyellerin hızı bir birinden bağımsız olarak 
otomatik olarak ayarlanabilir. Ayarlanabilir bant yuvaları.

- 550°C kadar ayarlanabilen ve hızlı reaksiyon gösteren 
yüksek teknolojili rezistans. Havanın çıkışından ısıyı ölçerek 

alınan kayıpsız ve net sıcaklık ölçümü.

-- Yüksek teknolojili alarm ve bilgilendirme sistemi.
- Dijital olarak ekrandan görülebilir basınç seviyesi. Hassas 
ayarlanabilir basınç ayarı sayesinde ürünlere kolay 

adaptasyon.

- 3 eksende ayarlanabilir sıcak hava nozulu. 25mm-80mm 

arasında değiştirilebilir baskı tekerleri ve nozul ucu

- Makine plc kontrollüdür.
-- Makine CE belgesine sahiptir.

-- Excellent results on all kinds of fabrics, especially PVC

- Weather and waterproof bonding applications for 

demanding applications. Three different apparatus that can 

be adjusted independently of each other; Circle closure, 

side closure, strip apparatus 

- Adj- Adjustable multi-program structure thanks to the touch 

screen, 10 different recipes, each of which speed, tempera-

ture and time parameters can be adjusted differently.

- The speed of the lower / upper differentials can be adjust-

ed automatically independently of each other. Adjustable 

band slots.

- - High-tech resistance that can be adjusted up to 550°C and 

reacts quickly. Lossless and precise temperature measure-

ment taken by measuring the heat from the air outlet.

- High-tech alarm and information system.

- Digitally visible pressure level on the screen. Easy adapta-

tion to the products thanks to the precisely adjustable pres-

sure setting

- 3 axis adjustable hot air nozzle. Interchangeable pressure 

wheels and nozzle tip between 25mm-80mm

- The machine is PLC controlled.

- The machine has CE certificate.

SICAK HAVA KAYNAK MAKİNESİ

HOT WELDING MACHINE - HOT AIR & HOT WEDGE
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