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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 escolha manual de discos de cortiça. A máquina possui uma
estrutura em construção soldada de chapa de aço o que lhe confere uma boa resistência mecânica e está
assente em pés niveladores. Dispõe de duas mesas desniveladas entre si para uma viragem automática das
faces/ topos do disco, dando assim uma melhor visualização do produto, um sistema com vibrador doseador
para uma melhor disposição dos discos no tapete e de um quadro de comando elétrico com variador de
velocidade eletrónico. Máquina de fácil manuseamento pelo operador.
 

Tensão de alimentação  

0,42 KW
 
Nível sonoro contínuo equivalente (LAEQ)

59,2 dB(A)

Potência total absorvida

Alimentação

Vertical c/ silo p/ 58.600 discos (26x6) e por vibrador linear
 
Velocidades

230 V 50 Hz
 

Variáveis (variador electrónico)
 

Produção média

150.000 discos/hora
 

Quadro elétrico de comando e controlo

Local
 

Iluminação

AtravancamentoDimensão do tapete

Comprimento: 2 x 1000 mm 

Largura: 500 mm
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Atravancamento

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. 

Garantia 

1 ano 

Peso

975 Kg

Tela

Dimensões dos discos 

Indicado pelo cliente

p.v.c


