ORLADORA GRIGGIO
Modelo GB 5/16
ORLA + TOPEJAMENTO + AFAGAMENTO GROSSO+ AFAGAMENTO FINO +
RASPADORES + LIMPEZA

Equipamento de Série:
















Cabine de protecção;
Disco de suporte de orla com 700mm;
Rolos de suporte para painéis de grande dimensão, em todo o comprimento da
máquina;
Limpeza centralizada do tapete de arrasto do painel;
Lubrificação centralizada do tapete de arrasto;
3 Rolos de pressão da orla na entrada;
Conversor de frequência estático;
Tesoura para corte de PVC/ABS de 3 mm;
Limitador com cópia para evitar roturas em caso de blocagem do rolo aplicador de
cola;
Apalpador de apoio e protecção em frente ao rolo aplicador de cola;
2 Sistemas de sopradores reguláveis para arrefecimento de orlas delicadas;
Motores a alta frequência 12.000 Rpm;
Regulação da pressão pneumática independente nos rolos de pressão;
Dupla fila de rodas no pressor superior;
Normas CEE.
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Dados Técnicos:
























Espessura mínima da orla em rolo, 0,4 mm;
Espessura máxima da orla em rolo, 3 mm;
Espessura mínima da orla em tira, 3 mm;
Espessura máxima da orla em tira, 16 mm;
Altura mínima do painel, 10 mm;
Altura máxima do painel, 60 mm;
Largura mínima de trabalho, 60 mm;
Comprimento mínimo do painel, 120 mm;
Velocidade de avance do painel, 12-16 metros por minuto;
Diâmetro de boca de aspiração centralizada, 80 mm;
Quantidade de aspiração necessária, 450 m3/hora;
Pressão de trabalho, 7 bar;
Conversor de frequência estático, 200 Hz;
Potência dos motores de arrasto, 0,75 Kw;
Potência dos motores de topejamento, 0,31 Kw;
Inclinação do motor de topejamento, 12 graus;
Velocidade de rotação dos motores de topejamento, 12000 Rpm;
Potência dos motores de afagamento, 0,35 Kw;
Velocidade de rotação dos motores de afagamento, 12000 Rpm;
Potência dos motores de limpeza, 0,13 Kw;
Velocidade de rotação dos motores de limpeza, 2750 Rpm;
Potência absorvida pelo depósito de cola, 2,4 Kw;
Total da potência instalada, 6,5 Kw;

PREÇO ………………… 29.200,00 € + Iva

Nova, Robusta, 2 grupos afagamento +
raspadores e limpeza
SUPER PREÇO ………… 18.990,00 € + Iva
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Guilhotina pneumática PVS/ABS 3 mm

Perfilador fixo
12000 rpm

Topejador com 2 discos
12000 rpm

Perfiladores com
inclinação de 0º a 45º
12000 rpm

Raspadores

Grupo limpeza
2750 rpm
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