RAPIDOOR assembleermachine
De RAPI-DOOR is een half-automatische machine voor het vasthechten van latten op deuromlijstingen

- snel !
- eenvoudig !
- nauwkeurig !

Werkwijze
optie

De operator positioneert de deuromlijsting tegen de geleiders.
Door het lateraal gelagerde apparaat van rechts naar links te
bewegen wordt de slaglat, ter hoogte van de instelbare nokken, automatisch vastgeniet.

Zo eenvoudig is het!

Alarmlicht om aan te duiden dat het
magazijn nieten moet bijgevuld worden
Het moment van het alarm werd zo
afgesteld dat u de deuromlijsting
volledig kan afwerken alvorens de
nieten dienen bijgevuld te worden.

Specificaties
Afmetingen
- hoogte
- lengte
- breedte

900 mm
2800 mm
500 mm

Positionering nieten

vrij instelbaar met behulp van
de schroeven op de zijgeleiding

El voeding

230V, mono

Perslucht

6 bar

Nietapparaat

SENCO SLS18Mg-L
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SLS18Mg - L Medium wire stapler

Specificaties
Gewicht
Hoogte
Lengte
Capaciteit
Werkwijze
Luchtdruk

1,17 kg
241 mm
260 mm
110 nieten
bottom fire of trigger fire
4,8 - 6,5 bar

Specificaties van de niet
Diameter
Minimum lengte
Maximum lengte
Type
Materiaal

1,1 mm
12 mm
38 mm
G18 - L
Galva EZ, inox

Licht en gebruiksvriendelijk toestel voor middelzware
L nieten.
Geleverd in koffer met toebehoren.

Toepassingen
Assemblage en montage, ruggen van meubels, kisten, kaders, panelen van tuinhuizen, … .
6,4

Kenmerken en voordelen










Body in magnesium = gering gewicht
Regelbare inslagdiepte
Regelbare luchtafvoer achteraan
Draaibare riemhaak
Instelbare werkwijze
Gemakkelijk te laden magazijn
Magazijnindicator
Bescherming werkstuk
Comfortabele grip
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