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Walkmaschine
Für den fertigen Schaft
Typ WA - SCH 5

Formowarka skłonu na
cholewkach
Model WA-SCH5

Arbeitsweise der Maschine:

Sposób pracy maszyny

Der Schaft wird mit Zangen wie bei dem
Zwickvorgang faltenfrei über eine beheizte
Innenform gezogen.
Eine beheizte Außenform fährt bei, der Schaft
wird so intensiv gebügelt und geformt, dass diese
Formgebung auch am fertigen Schuh erhalten
bleibt.
Werden Lack oder Synthetik-Materialien
verarbeitet, so ist diese Maschine mit beheizten
und gekühlten Formen versehen, d.h. der Schaft
kommt zunächst auf die beheizte und sofort auf
die gekühlte Form.
Somit wird eine bisher nicht gekannte Perfektion
bei der Produktion dieser Art Schuhen erreicht.

na cholewkach

Schuhe können so aussehen!
Buty mogą wygladać tak …

Mit Kühlung!
Für Synthetik, Lack und Textil
Z chłodzeniem ! Do syntetyków, tekstyliów, skór lakierowanych
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Podobnie jak w trakcie ćwiekowania, cholewka
utrzymywana przez szczęki naciągana jest na
grzane formy, z wygładzeniem naprężonej
powierzchni.
Jednocześnie opadają grzane formy zewnętrzne i
prasują intensywnie cholewkę nadając jej kształt
który pozostaje na gotowym bucie.
Dla formowania cholewek ze skór lakierowanych
lub syntetycznych, jedno ze stanowisk maszyny
może być wyposażone w system chłodzenia
form. Cholewki będą wówczas formowane na
stanowisku grzanym po czym efekt formowania
będzie natychmiast utrwalany na stanowisku z
formami chłodzonymi.
Operacja ta zapewni cholewkom doskonały
wygląd !

… ale mogą też wyglądać
zupełnie inaczej !!!

Mit der von uns neu entwickelten
Schaftwalkmaschine Typ WA-SCH 5 ist es
möglich so zu formen, wie es der Kunde wünscht
- nämlich o h n e Falten und o h n e
Abdrücke am Leder.

Proponowana formowarka Model WA-SCH5
gwarantuje spełnienie oczekiwań klientów –
powierzchnia nienagannie uformowanej cholewki
będzie idealnie gładka, bez jakichkolwiek śladów,
fałd i zmarszczek na skórze.

Zusammenfassend:
Mit dieser Maschine ist es nun möglich, eine
bisher nicht gekannte, perfekte und anhaltende
Formgebung und somit eine enorme Aufwertung
des Schuhes zu erreichen.

Reasumując:
Dzięki formowarce WA-SCH5 możliwym staje się
osiągnięcie pożądanego, idealnego i trwałego
kształtu cholewki co decyduje o najwyższej
jakości całego buta.

Technische Daten:

Dane techniczne:

Breite, Tiefe, Höhe:
Verpackungsmaße:
Elektrischer Anschluss:
Elektrischer Anschlusswert:
Pneumatischer Anschluss:
Luftverbrauch pro Paar:
Gewicht brutto:
Gewicht netto

długość, szer., wysokość
wymiary opakowania
przyłącze elektryczne
moc zainstalowanat
przyłącze pneumatyczne
zużycie powietrza na parę
waga brutto (obitka)
waga netto

WA-SCH 5
810x760x1670
910x860x1850
240 V 50 Hz
1,5 kW
1/4"
25 Ltr
360 Kg
260 Kg

