GALAXY PRO MASTER JUNIOR

A GALAXY PRO MASTER JUNIOR é uma prensa de transferes de pneumática com movimento lateral automática
e que têm como possibilidade a colocação de um prato de transfer para bónes.

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio
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DISPLAY LCD em português

Possibilidade de colocação de acessórios para
transferencia em bonés

Movimento lateral feito através de cilindro pneumático

Design de colocação de peça simples para fácil
operação

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Controlador de temperatura digital;
Temporizador digital com 2 tempos individuais configuráveis (tempo de prensagem e pausa em ciclos);
Pressão aplicada ao transfer feito através de cilindro pneumático;
Pressão de prensagem regulável com mostrador de valor;
Prato máximo de transfer 21x30 cm;
Prato de calor protegido com tela de TEFLON;
Base inferior com borracha de teflon com espessura de 10 mm;
Potencia instalada 1,15 Kw;
Movimento lateral pode ser feito manualmente ou através de cilindro pneumático;
Programa de pre prensagem equipada em todos os modelos;
Possibilidade de trocar prato superior e inferior;
Possibilidade de colocar acessórios de bonés.
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Dimensões do prato de transfer
Potência instalada
Pressão máxima oferecida
Temp. máxima de funcionamento
Peso liquido
Voltagem

Note: As caracteristicas podem ser alteradas sem aviso prévio
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