Bordas perfeitas
Máquinas
flexíveis

Nossas coladeiras de bordas
EDGETEQ S-220

YOUR SOLUTION

EDGETEQ S-220
Modelo DKR 250
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Opcional Antiaderente

2

Tupia de entrada

3

Alimentador
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Destopador
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Refilador
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Fim de Canto
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Opcional Raspador
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Opcional Raspador
Junta de Cola
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Opcional Polidor
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* A máquina mostra opcionais

EDGETEQ S-220 - Modelo DKR 250
A EDGETEQ S-220 - automática, eletrônica, flexível e fácil de operar, esta
coladeira atende todos os requisitos para uma produção de bordas de alta
qualidade. A sua configuração de fábrica oferece um alto desempenho. O
grupo coleiro pode ser facilmente trocado graças ao dispositivo de fixação
rápida. Os opcionais antiaderente, raspador, raspador junta de cola e polidor
podem ser instalados para atingir uma qualidade ainda mais elevada. Para
uma operação mais rápida e fácil, está disponível o opcional automação.

Com ele é possível ajustar automaticamente a espessura da borda para duas
posições de trabalho diretamente no painel de controle. Projetada conforme
as normas de segurança NR-12, esta coladeira oferece os mais elevados
níveis de segurança. Produzida no Brasil com tecnologia alemã - a
EDGETEQ S-220 pode ser adquirida com as melhores condições de
financiamento do mercado.
Dados técnicos

BOBINAS

a

b

(mm)

65 mm com comprimento min de 270 mm

Espessura do painel

10 - 60 mm

Espessura da borda

0,4 - 3,0 mm

Avanço

11 m/min

Saliência da peça

38 mm

Altura de trabalho

920 mm

Peso aprox.

1630 kg

Comprimento da máquina

5.270 mm

Largura da máquina

1.900 mm

115 mm com comprimento min de 175 mm
8 – 60

c

0,4 – 3,0

d

64

Tecnologia alemã
Fabricada no Brasil

HOMAG
Ind. Com. de Máquinas para Madeira Ltda
Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel.: +55 11 4138 90 22
www.homag.com
vendas@homag.com.br

O padrão HOMAG de colagem de bordas

