Fanerlimma med Vakuumpress!
Smidigt, precist och skonsamt
Utan tvingar och knektar
Flata ytor - svängda ytor
Professional VacuPress - 140 liter / minut
Sen den introducerades, som den första vakuum fanerpressen, har
träbearbetare lovordat denna originalmodell VacuPress® som ett pålitligt
verktyg. Den är fortfarande en av de populäraste vakuum fanerpressarna.

Vakuumpress i arbete med arbetsstycke
och form inuti påsen

Den är en utmärkt instegsmodell och ett pålitligt val för yrkesmannen då
den lätt utför de flesta faner- och lamineringsarbeten. Detta underhållsfria
pålitliga system innehåller en tvåkammars kolvpump med kapacitet på
245 W och 140 l/min. Vakuumkammaren av aluminiumlegering är speciellt
pläterad för att eliminera invändig korrosion, en viktig egenskap om man
använder vattenbaserade limmer.
Vakuumet kontrolleras av en digital vakuumbrytare med stor precision
som upprätthåller konstant vakuumnivå. Tack vare tydlig avläsning och lätt
inställning är det lätt att med den digitala brytaren göra precisa justeringar
i trycket samt sätta på och stänga av pumpen. Detta gör det möjligt att
justera trycket för olika arbetsstycken vilket är nödvändigt för komplicerade arbeten, svängda stycken och olika limtyper.

Vakuumpress i arbete med arbetsstycke
inuti påsen och form under påsen

Med strömbrytaren kan du välja vakuumpressning eller vakuumspänning. I
pressläget stängs pumpen automatiskt av när rätt vakuumnivå uppnåtts. I
spännläget fortsätter pumpen arbeta som en nedhållningstving för trästycken.
Professional VacuPress har en 0,75 mm industriell polyuretanpåse som
är mycket motståndskraftig mot hål och designad för att tåla slitaget från
mycket användning. Den passar dig som använder systemet regelbundet och kräver professionell kvalitet på påsen. Polyurethan är det bästa
membranet och används i högteknologiska industrier tack vare dess goda
hållbarhet. 3 m slang.
Kan användas till upp till tre påsar med hjälp av manifold-adaptern.
Pump egenskaper:
• 245 W, 2-kammars kolvpump med överhettningsskydd
• Oljefri
• Vakuumkammare av aluminiumlegering för att motverka korrosion
• Vakuumhastighet: 140 l/min
• Max vakuum 0,91 bar. Automatisk avstängning vid 0,85 bar
• Lättåtkomlig, genomskinlig filterburk för borttagning av damm
• Snabb isärkoppling av pump och påse
• Precisions vakuumbrytare med LED display. Lätt att justera
• Vakuummätare och upplyst av/på knapp för kontroll av vakuumprocessen
• Strömbrytare för både vakuumpressning och vakuumspänning
• Pump dimensioner: BxHxL 24x24x56 cm
• Vikt: 22,7 kg
• Bruksanvisning med komplett instruktion för att pressa och limma
faner och böjda stycken samt vakuumspänning.

Professional VacuPress med Polypåse 124x246 cm
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Professional VacuPress vakuumpump

Vakuumpåsarna kan beställas i
polyuretan eller vinyl i storlekarna:
124 x 124 cm
124 x 246 cm
124 x 307 cm
124 x 368 cm

155 x 307 cm
155 x 368 cm

