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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 das rolhas de cortiça. A máquina possui uma
estrutura em construção soldada de chapa de aço que lhe confere uma boa resistência mecânica, e está
assente em apoios niveladores e anti vibratórios. Dispõe de um sistema de alimentação por transportador
elevador e vibrador rotativo, sistema de armazenamento de tinta (tinteiro), projetor para aquecimento da
tinta, rolos de distribuição de tinta, sistema de afinação para o diâmetro e comprimento das rolhas, sistema de
marcação e de um quadro de comando elétrico com possibilidade de ligação à rede informática.
 
 

Tensão de alimentação  

0,71 KW (3 motores) 
 

Potência total absorvida

Alimentação  

Por Transportador elevador e vibrador rotativo
 
Velocidades 

400/230 V 50 Hz
 

Variáveis (variador eletrónico)
 

Sistema de deteção de rolhas  (contagem)

Dimensões das rolhas

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

Nível sonoro contínuo equivalente (LAEQ) 

62,8 dB(A)
 
Produção Média

17.000 rolhas/hora
 

Quadro de comandos de controlo c/ possibilidade de ligação à rede informática
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Atravancamento

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

480 Kg

Proteção acrílica/alumínio

Opção

Conjunto de curvar e colar marcas

Cabeça de marcação

Proteções metálicas 

Correias / correntes de transmissão

Acessórios

1 Rolo de borracha
 
1  Chave sextavada 2.5, 3 e 4 mm
 
1  Manípulos apertar/desapertar a marca
 
2 Meias luas em bronze
 
1 Túnel de alimentação 35 e 42
 
1 Martelo de bronze - larg. 29, 34, 39 e 44
 


