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FICHA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE PROJECTO, CONCEPÇÃO E QUALIDADE

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

Esta máquina destina-se exclusivamente à marcação do corpo e topo das rolhas de cortiça.  

Tensão de alimentação  

0,80 KW (3 motores) 
 

Potência total absorvida

Alimentação do ar comprimido  

4,5 a 6 bar
 
Alimentação de gás 

400/230 V 50 Hz
 

1,5 bar
 

Produção média

Marcar o corpo - 7.800 rolhas/hora (45x24)
 
Marcar topos - 6.000 rolhas/hora (45x24)
 

Alimentação

Por transportador elevador c/ a parte superior do silo a 820 mm do solo e vibrador
circular 
 Velocidades

Variáveis (variados eletrónico)
 

Marcar corpo e  topos - 6.000 rolhas/hora (45x24)
 
Sistema de deteção de rolhas 

Quadro de comando e controlo c/ possibilidade de ligação à rede informática

Sistema de aquecimento das marcas através de queimadores (gás botano/ propano )
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Atravancamento

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

Possibilidade de marcação 

Só corpo

Só topos

Acessórios

1boquilha 32 exterior 
 
1  boquilha 38 exterior
 
1  martelo c/ 29 / 34 / 39 / 44 mm
 
2 modelos de marcas p/ topos
 
1 modelo de marca p/ corpo  
 
2 contra pesos (1 pequeno e 1 grande)
 

Corpo e topos
 
Corpo e só um topo
 
Um só topo
 
Dimensões das rolhas  

Todas as partes c/ movimento e partes quentes
 

Diâmetros: 19 mínimo / 32 máximo
 
Comprimentos: 23 mínimo / 54 máximo
 
Proteções metálicas 

1 distribuidor pequeno c/ 2 queimadores
 
1 distribuidor grande c/ 2 queimadores
 
2 distribuidores p/ marcar topos c/ 1 queimador cada
 
1 queimador 
 



Atravancamento

Esta máquina está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 2006/42/CE), bem como a legislação nacional que a transpõe. 
Está ainda de acordo com a Directiva 2006/95/CE. O aperfeiçoamento das nossas máquinas é uma constante, pelo que reservamos o direito de alterar ou modificar as presentes
características sem aviso prévio. 

Possibilidade de ligação à rede informática

Opção

Garantia 

1 ano 

Peso

510 Kg

Sistema de orientação de topos (c/ 1 chanfre)


