Wałkowarka cholewek i przyszew

Modell

trójwymiarowa

WA-SCH 3

Crimping machine
for the finished upper 3-dimensional

Lampa projekcyjna do wyznaczania ułożenia
cholewki
Light projectors to adjust the uppers

Chwytacz do małych elementów
Tong unit for small parts

Chwytacze gotowych cholewek
Tong unit for finished uppers

Także z chłodzeniem !
Do skór sztucznych,
lakierowanych .tekstyliów.
With cooling!
For synthetic leather, patent leather
and textile

Czółenka/Pumps
/ Pumps

Kozaki/Stiefel
Boots
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Sandały / Sandals
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Trójwymiarowa formowarka gotowych cholewek i przyszew
Model WA-SCH 3
System formowania skłonu zastosowany w proponowanej wałkowarce pozwala formować gotowe cholewki
wszelkiego rodzaju obuwia w tym sandały, trzewiki, pantofle, kozaki itp., wykonane z różnych materiałów.
Wałkowanie jest wolne od jakichkolwiek fałd i zmarszczek, zarówno na powierzchni cholewki jak i od strony
podszewki.
Uzyskanie pożądanego, także bardziej płaskiego lub wklęsłego skłonu, nie wymaga wymiany form a
jedynie niewielkiego przestawienia parametrów pracy maszyny.
Standardowe wyposażenie maszyny:
-

urządzenie wałkujące
ruchoma górna forma wałkująca umożliwiająca dokładne ułożenie cholewki,
zespół utrzymujący cholewkę,
system regulacji ciśnienia w procesie wałkowania poprzez manometr i zawór regulujący,
system regulacji czasu wałkowania,
elektroniczna regulacja temperatury form wałkujących,

Jako opcja wyposażenia dostępne jest dodatkowe: chwytacze do małych cholewek i przyszew, lampa
projekcyjna do wyznaczania ułożenia cholewki na poduszce.

Three-dimensional crimping of the finished upper

Model WA-SCH 3

This system enables wrinkle-free and distortion-free crimping of uppers from sandals and pumps to boots made out of different materials.
A further advantage is the fact, that the lining in the uppers will be crimped free of wrinkles, too.
If a more flat or a steeper crimping shape is desired it is not necessary to change the crimping tool.
Only some adjustments have to be made on the machines.
Serial equipment of the machine:
- crimping tool
- movable upper crimping form enables rapid and exact put-in of the uppers
- unit for fixing the uppers
- pressure adjustment with the help of pressure gauge and regulating valve for crimping process
- time adjustment for crimping process
- electronic heating regulation for crimping mould
Additionaly we offer for extra charge a pincer pull unit for single parts and a light projector unit for exact fixing of the uppers.

Dane techniczne :

Typ WA-SCH 3

Dług., szer., wysokość
Wymiary opakowania:
Przyłącze elektryczne:
Moc zainstalowana:
Przyłacze pneumatyczne:
Zużycie powietrza na parę:
Waga brutto:
Waga netto:

950x550x1650
1050x650x1820
240/400 V 50 Hz
1,3 kW
3/8"
80 NL
340 Kg ( Verschlag )
250 Kg

Technical details:

length, width, hight
packing dimensions
electrical supply
electrical contact
pneumatical contact
air consumption per pair
weight gross (crate)
weight net

