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Dlaczego FISCHBEIN jest uznawany za lidera wśród producentów urządzeń do zamykania worków?
Co wyróżnia urządzenia (np. system zaszywania MTS i MFS oraz głowicę model 100) w porównaniu
do podobnych urządzeń innych producentów?
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Głowice zaszywające FISCHBEIN’A, w tym również model 100 są jedynymi, w których
zastosowany jest opatentowany, wymuszony system smarowania. Zapewnia on właściwe
smarowanie wszystkich newralgicznych elementów ruchomych maszyny, a tym samym znacznie
wydłuża trwałość urządzenia.
Głowica model 100 cechuje się zwartą konstrukcją i waży tylko 26 kilogramów, a więc jest
najlżejsza wśród oferowanych na rynku. Bez problemu jeden człowiek może ją zdemontować!
Zaprojektowanie głowicy w powiązaniu z blisko 100 letnim doświadczeniem praktycznym, dało
rezultat w postaci wyprodukowania głowicy pracującej cicho i bez wibracji. FISCHBEIN dba o
bezpieczeństwo użytkownika i ochronę środowiska.
Głowica model 100 cechuje się kilkoma bardzo ważnymi cechami istotnymi dla operatorów, a
mianowicie:
- prostym systemem zakładania nici,
- prostym systemem regulacji szybkości pracy głowicy, regulacji i synchronizacji pracy głowicy
w systemie,
- stosowanie głowicy model 100 ( i innych modeli głowic FISCHBEIN’A ) w połączeniu ze
stosowaniem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności oryginalnych nici
zapewni długotrwałą, nie przerwaną pracę, bez straty – przestoju związanego z ponownym
zakładaniem zerwanej nici, itp.
Dla przyszłego użytkownika systemu zaszywającego bardzo istotną sprawą jest aby On sam
wybrał konfigurację urządzenia. Systemy FISCHBEIN’A zapewniają to. Klient sam wybiera, które z
elementów systemu np. MFS chce zakupić. Głowica zaszywająca, podajnik, podest są oddzielnymi
elementami i nawzajem nie wpływają na pracę. Klient może zrezygnować z podestu, gdyż
skrzynka elektryczna jest integralną częścią głowicy jako podstawowego elementu, może
zrezygnować z podajnika i ręcznie wprowadzać worki do zaszycia.
Stosowany w zestawie podajnik wyposażony jest w prosty układ formowania góry worka
zapewniający idealne jego uformowanie a następnie zaszycie.
Dla przyszłego użytkownika urządzeń FISCHBEIN’A ważny jest również pewny i szybki dostęp do
materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i serwisu. Zapewnia to wyłączny autoryzowany
przedstawiciel FISCHBEIN’A na Polskę: :„ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA” Sp. z o.o. Środa
Wlkp.
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