Festool Okleiniarka krawędzi KA
65 Set CONTURO
Kod produktu: 574613

12 766,35 zł brutto

Wydajna, łatwa i szybka praca oraz szybka zmiana koloru kleju dzięki opatentowanemu
systemowi klejenia przy użyciu patronów z klejem. Idealna jakość spoin i dobra przyczepność
dzięki dokładnemu dozowaniu kleju. Czysty system dysz bez konieczności czyszczenia,
bezpieczna praca dzięki niewielkiemu nagrzewaniu się obudowy urządzenia. Topienie kleju w
ilości dostosowanej do potrzeb. Brak ryzyka przegrzania, przebarwienia lub utraty jakości
kleju. Łatwa obsługa, perfekcyjna ergonomia, dobra widoczność obrabianego przedmiotu.
Idealne rozwiązanie systemowe stanowiące element całego systemu wyposażenia i
materiałów eksploatacyjnych pozwala uzyskać perfekcyjne krawędzie.
Dane techniczne
Pobór mocy 1200 W
Wysokość obrzeża 18 - 65 mm
Grubość obrzeża 0,5 - 3,0 mm
Promień wewnętrzny >
50 mm
Czas nagrzewania 8 min
Temperatura topnienia 100 - 210 °C
Prędkość posuwu 2/4 m/min
ciężar 7.9 kg
Naklejanie obrzeży: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 65 dB(A)
Naklejanie obrzeży: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
Naklejanie obrzeży: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
Naklejanie obrzeży: Poziom mocy akust. (A) LWA 76 dB(A)
Naklejanie obrzeży: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s²
Serce perfekcyjnej krawędzi
Wszechstronność i prosta obsługa sprawia, że CONTURO jest rzetelnym rozwiązaniem
zarówno podczas wykonywania indywidualnych formatek, jak i do naklejania obrzeży na

obrabiane elementy lub części meblowe produkowane w małych seriach. CONTURO w
Systainerze nadaje się do zastosowań mobilnych przy pracach wykonywanych u Klienta.
Zalety i korzyści
Wydajna, łatwa i szybka praca oraz szybka zmiana koloru kleju dzięki
opatentowanemu systemowi klejenia przy użyciu patronów z klejem
Idealna jakość spoin i dobra przyczepność dzięki dokładnemu dozowaniu kleju
Czysty system dysz bez konieczności czyszczenia, bezpieczna praca dzięki
niewielkiemu nagrzewaniu się obudowy urządzenia
Topienie kleju w ilości dostosowanej do potrzeb. Brak ryzyka przegrzania,
przebarwienia lub utraty jakości kleju
Łatwa obsługa, perfekcyjna ergonomia, dobra widoczność obrabianego przedmiotu
Idealne rozwiązanie systemowe stanowiące element całego systemu wyposażenia i
materiałów eksploatacyjnych pozwala uzyskać perfekcyjne krawędzie.
Zastosowania
Wykonywanie krawędzi drewn., z tworzywa sztuczn. i warstw. na mat. płytowych
Możliwość wykonania prostych elementów prostokątnych, jak i skomplik.,
niestandardowych kształtów
Także jako uzupełnienie centrum obróbkowego, do tworzenia krawędzi na złożonych
elementach niestandardowych i okrągłych
Do wykorzystania przenośnego, do szybkiego wykańczania krawędzi na miejscu
Do wykorzystania stacjonarnego do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi,
elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt 0-47°
Zakres dostawy
stół prowadzący, 4 x Klej, kolor naturalny, zestaw do obróbki krawędzi SYS KB-KA 65, w
systainerze SYS 4 T-LOC
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