
 
 

 

 
 

Impulzní svářecí stroje – stojanové a stolní provedení 
 

                                                                                                    
 

 
 
                                                                                                                                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní přednosti stroje :  

• Vysoký výkon 
• Špičková kvalita 
• Odpovídající cena 

 
Technická specifikace :  

• Nastavitelný čas sváření dle tloušťky a typu fólie 
• Nastavitelný čas chlazení 
• Svařovací lišta může být uzavírána ručně nebo nožním pedálem ( pouze u stojanového provedení ) 
• Svar v celé délce lišty ( šířka svaru 5 mm ) 
• Integrovaný bezpečný odřezávací nůž 
• Nastavitelný pracovní stůl ( sklon a doraz ) 
• Stroj je možno dodat též v nerezovém provedení  
• Výkonnost stroje 10 cyklů / min ( v závislosti na fólii, velikosti a kvalitě provedení ) 

 
Varianty a příslušenství :  

• Stroje v provedení SD jsou vybaveny dvojitou svařovací lištou ( 2x3 mm šířky ) 
• Stroje v provedení SI jsou vyrobeny v nerezové úpravě 
• Stroje řady SB jsou vybaveny bi-aktivním svařovacím systémem ( pro provaření větších tlouštěk folií ) 
• Datovací razítko na svařovací liště 
• Perforační jednotka 

  
Technické parametry S-320/SI-320 S-420/SI-420 S-620/SI-620 S-820/SI-820 S-1020/SI-1020 
Délka svaru  320 mm 420 mm 620 mm 820 mm 1020 mm 
Šířka svaru  5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 
Maximální šířka fólie  320 mm 420 mm 620 mm 820 mm 1020 mm 
Maximální délka řezu 320 mm 420 mm 620 mm 820 mm 1020 mm 
Napětí 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz 
Příkon 500 W 450 W 350 W 850 W 850 W 
Svařitelná tloušťka fólie 0,01-0,5 mm 0,01-0,5 mm 0,01-0,5 mm 0,01-0,5 mm 0,01-0,5 mm 
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Stručná charakteristika : 
Tato velice snadno obsluhovatelná stojanová nebo stolní impulzní svařovací lišta je nezbytným pomocníkem v každém případě, kdy je třeba zabalit různé 
předměty do plastových fólií nebo sáčků. Stroj je vhodný pro uzavírání PE, PP, PA a PVC folií a do tenčích vícevrstvých ( PO ) fólií.  

 

nerezové provedení SI 


