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Aplicadora de fita
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
· Máquina especialmente destinada à aplicação de fita adesiva para proteção da superfície superior de blocos oftálmicos  
durante o processo de blocagem
· Duplo comando para inicar processo automático de proteção do bloco
· Fixação automática da fita através de sistema pneumático
· Sistema de vácuo para eliminação de bolhas de ar durante o processo de aplicação
· Elevação automática da lente através de sistema pneumático
· Sinalização o melhor momento para corte da fita adesiva e retirada do bloco oftálmico
· Botão Stop para interrupção do ciclo

DADOS COMPLEMENTARES
· Controlada eletronicamente
· Separa automaticamente o papel siliconizado da fita
· Baixo consumo de energia e ar comprimido
· Troca de fita adesiva simplificada
· Simples operação

FONTES DE ENERGIA REQUERIDAS
· Elétrica: 25W, alimentação monofásica em 220 volts em 50/60 Hz
· Ar comprimido: 4bar (58 PSI) - 30l/min

DIMENSÕES E PESO
Largura: 305mm      Profundidade: 450mm      Altura: 230mm      Peso Líquido: 20,5kg

Tape Aplicator
KEY FEATURES
· Machine specially designed for the application of adhesive tape to protect the top surface of ophthalmic blanks during 
the blocking process
· Double comand to start the automatic process of blanks protection
· Automatic tape fixture through pneumatic system
· Vacuum system to eliminate air bubbles during the application process
· Automatic elevation of the blank through pneumatic system
· Sinalize the best moment to cut the tape and remove the blank
· Stop button to interrupt the cycle

COMPLEMENTARY DETAILS
· Electronically controlled
· Automatically separates the siliconized paper from the tape
· Low consuption of power and compressed air
· Easy process to exchange the tape
· Easy to use

POWER REQUIREMENTS
· Electrical: 25W, single phase 220 volts - 50/60 Hz
· Air pressure: 4bar (58 PSI) - 30l/min

DIMENSIONS AND WEIGHT
Width: 20,7in      Depth: 25,6in      Height: 55,5in      Net Weight: 20,5kg

cmsatisloh.com.br
+55 24 2233-8600

As máquinas e equipamentos CMsatisloh funcionam adequadamente com blocos de qualquer fabricante.


