Jowat-megoldások

Kompakt
táblásítóprés
A Dimter az idei évben bemutatta Profi Press L táblásítóprésének
második generációját, a Profi Press L II. 2500-at. A nagyfrekvenciás présgép ideális megoldást nyújt a kis- és középvállalkozások számára, egyedülálló rugalmasságában,
termelékenységében és kiváló minőségében. Jellemzője a
rövid préselési és átállási idő, mely növeli a munkafolyamat
hatékonyságát.
A berendezés teljesítményét az átgondolt fejlesztések biztosítják. A ragasztóanyaggal ellátott alkatrészek az előkészítőasztalon kerülnek rendszerezésre. Míg a préselési-ragasztási
folyamat zajlik, a következő ütem már előkészítésre kerülhet.
A termelékenységet a rendkívül rövid, akár 40 másodperces
ragasztási folyamat garantálja. A nagyfrekvenciás présgép kiegészítő berendezésekkel gyártósorba is építhető. A
behordószalaggal felszerelt présgépnél egy ütemben történik
a prés ürítése az elszedőasztalra, illetve a prés megtöltése
az etetőasztalról. A ragasztandó táblák így egy beállítással,
gyorsan gyárthatók.
A gép kezelése nagyfokú gyártási rugalmasságot biztosít.
Az átállás a különböző táblaméretekre gyorsan elvégezhető.
A présgépben 0,65–1,3 m szélességű, akár 2,5 m hosszúságú
táblák készíthetők. Azonban lehetőség van a 2,5 m hosszúságú
présbe több tábla behelyezésére is. A 250 mm-es osztásban lévő
szorítópofáknak nem jelent gondot akár a két tábla fugamentes
ragasztása sem. Az egyes alkatrészek keresztmetszete is rendkívül széles. A behelyezhető lamellák szélessége 30–150 mm,
míg a vastagsága 11–60 mm között változhat.

a bútoripar számára

D2-es PVAc ragasztók

Kézi és gépi köldökcsapragasztás
Jowacoll 124.00, Jowacoll 114.60

D2 és D3 PVAc ragasztók

Ragasztók felületbevonáshoz
Jowacoll 124.40, Jowacoll 103.15,
Porgyanta: Jowat 950.20

D2, D3 és D4 PVAc ragasztók

Ragasztók táblásításhoz

Jowacoll 103.15, Jowacoll 102.49,
Jowacoll 103.30

Poliuretán ragasztók

Nagy igénybevételhez, hőállósághoz
Jowapur 686.20, Jowapur, 687.40,
Jowapur 685.17

A kompakt méretekkel bíró nagyfrekvenciás Profi Press
L II 2500 pontosan rögzíti a lamellákat, egyszerűsítve a
préselést követő csiszolási folyamatot, illetve a gép kialakításának köszönhetően a karbantartási idők is minimálisra
szoríthatók. Ezt biztosítja a rozsdamentes acél préskialakítás
és a tartós, könnyen tisztítandó szintén rozsdamentes láncos
behordómű.

Olvadékragasztók

Egyenes és íves élzáráshoz,
140, 170 és 190 °C hőmérsékleten
Jowatherm 282.40, Jowatherm 282.30,
Jowatherm 296.40, Jowatherm 288.50,
Jowatherm 280.50, Jowatherm 237.00
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