S námi je falcování hračka
NOVĚ NA SKLADĚ
Vše na střechu pod jednou střechou

Kojetínská 3140/1
796 01 Prostějov
Mobil: +420 603 580 350
E-mail: integ@integ.cz

Představujeme Vám nový falcovají stroj ACCU SEAMER od společnosti BiegetecAT.
Slouží pro jednoduchou i dvojitou drážku o výšce 25mm, 28mm a 32mm. Připojí se na AKU nebo elektrickou vrtačku. Kapacita
do 60m za minutu.
Výhody:
• Hmotnost 3,8 kg (bez vrtačky).
• Vhodné pro bezdrátové a standardní elektrické a AKU vrtačky.
• Pro jednoduchou i dvojitou drážku.
• Falcovací výška: 25/32/38 mm.
• Vhodné pro většinu materiálů:
Nerezová ocel 0,5 mm
Ocelové plechy vč. lakovaných 0,7 mm
Měď, zinek, hliník 0,8 mm
• Snadná manipulace, pouhým uvolněním páčky a otočením koleček
lze snadno přehodit režim mezi falcováním jednoduchého
a dvojitého falcu.
• Výkon až 60 m / min.
• Rozměry: L 27 x Š 23 x H 15 cm.
Shlédněte video o falcovacím stroji ACCU SEAMER

Mini-Prof - profilovací stroj
• Malá, příruční alternativa v oboru profilové techniky.
• Plynulé přestavení šířky mezi 230—850mm.
• Paralelní profily jsou profilovány v rámci jednoho pracovního procesu.
• Šikmé, lícovací a kónické profily jsou vyráběny v rámci individuálního
výrobního procesu.
• Nejmenší osová vzdálenost 50mm u individuálního výrobního procesu.
• Mini-Prof je výškově nastavitelný a pojízdný.
Parametry a vlastnosti
Šířka:

1300 mm

Výška:

850-1050 mm plynule přestavitelná

Vstupní výška:

670-870 mm plynule nastavitelná

Hmotnost:

cca 220 kg

Pohon:

1,1 kW, 400 voltů (alternativní volba 230 voltů), 1 fáze

Síla materiálu:

neželezné kovy do 0,8 mm
ocel do 0,7 mm
ušlechtilá ocel do 0,5 mm síly

Přestavení šířky: 230-850 mm na vstupu 160-780 mm osová vzdálenost
Délka:

1200 mm se vstupními vodiči 900 mm se sklopenými zarážkami
Shlédněte video o profilovacím stroji Mini-Prof

Profilování a falcování je možné pouze kvalifikovanými osobami při zakoupení materiálu na naší prodejně.

www.integ.cz

