ZASZYWANIE FISCHBEIN
ZASZYWARKA RĘCZNA/PRZENOŚNA SERII
ZALETY EKSPLOATACYJNE







„ F”

NOWA – JESZCZE LEPSZA!!

opatentowany przez firmę FISCHBEIN centralny układ wymuszonego smarowania z zewnętrzną
pompką oleju i wałem z kanalikiem olejowym, pozwalającym na łatwe i szybkie dotarcie oleju tam
gdzie to niezbędne
łatwy w obsłudze mechanizm podnoszenia stopki umożliwia usuniecie materiału kiedy to
potrzebne
dodatkowe zabezpieczenia takie jak osłona koła pasowego i oprawka igły
zwarty, zamknięty, podwójnie izolowany silnik elektryczny i zabezpieczenia spełniające normy
europejskie oraz zapewniające bezpieczeństwo użytkowania
specjalne antykorozyjne wykończenie obudowy zaszywarki umożliwiające pracę w najbardziej
agresywnym środowisku, odporna na wilgoć, sól, korozję olej, zanieczyszczenia i substancje
chemiczne

NAJNOWSZE UDOSKONALENIA:
Zespół FISCHBEIN’a ciągle wprowadza udoskonalenia do swoich maszyn. Ostatnie dotyczące zaszywarek F
(ECR) to:
 udoskonalona krzywka : zwiększona trwałość
 wzmocniony prowadnik krzywki i ulepszony sworzeń popychacza– dodatkowo zabezpiecza przed
blokowaniem się worków
 odporniejsze tulejki : zwiększona trwałość i ulepszone smarowanie
 wzmocniony zespół podnoszenia igły
 szybszy podwójnie izolowany silnik z żeberkami chłodzącymi

WYPOSAŻENIE:





Głowica szyjąca model FB z silnikiem i uchwytem
Nóż do obcinania łańcuszka nici
Półautomatyczny system smarowania maszyny
Stopka, płytka, mechanizm podnoszenia

DANE TECHNICZNE:







Masa: 5,5 kg
Długość i rodzaj szwu: 7 mm, jednonitkowy, ścieg 101
Prędkość szycia: 13,6 m/min (w zależności od materiału)
Poziom hałasu: 79 dB
Maksymalna grubośc przeszywanego materialu : 7 mm
Zasilanie: 230V, 50 Hz prąd zmienny jednofazowy lub inne na życzenie

RODZAJE ZASZYWAREK:



SZYCIE ZWYKŁE: MODEL F nr kat. 50224
SZYCIE Z TAŚMOWANIEM GÓRY WORKA: MODEL F-TBA nr kat. 50225 ( na górę worka nałożona
zostaje krepowa taśma i szycie odbywa się przez taśmę, zapewnia to dodatkowe uszczelnienie,
polecane przy produktach mocno pylistych)

ZASTOSOWANIE – PRZESZYWA WSZYSTKIE RODZAJE WORKA :
- jutowe – papierowe – polipropylenowe – polietylenowe – poliestrowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:



podwieszacz sprężynowy regulowany zapewnia utrzymanie zaszywarki na
odpowiedniej wysokości podczas szycia, długość max 1,5 m
zakres obciążenia : 4 do 8 kg

Do każdej zaszywarki dołączona jest: instrukcja w języku polskim i angielskim, komplet
kluczy calowych, pojemniczek z olejem, zapasowe igły (3 szt ), śrubokręt, szczotki,
certyfikat CE.

