AMT Servis, s.r.o.

Linka na výrobu
jednorazových
rúšok

Charakteristika
Automatický/poloautomatický stroj na výrobu jednorazových rúšok (hlavný stroj
pre telo rúška + stroj na zváranie gumičiek ). Toto zariadenie dokáže realizovať
celý rad procesov vrátane podávania materiálu, zvárania nosových klipov a rúška,
skladania, rezania hlavnej časti rúška, taktiež zvárania gumičiek pre ušnú časť,
kým sa úplne nedokončí maska, aby sa výrazne znížila pravdepodobnosť, že sa
človek dotkne výrobkov, a tak sa ušetria náklady na prácu.

Vlastnosti

AMT Servis, s.r.o.



Kombinácia základnej časti výrobného stroja, dopravníka a jedného alebo dvoch
strojov na zváranie gumičiek pre ušnú časť

Pavlovičovo nám. 7
08001 Prešov



Použitie PLC, motorov a frekvenčných meničov pre optimálne dosiahnutie
výkonu



Automatické podávanie textílie, formovanie látky, vkladanie drôtu, podávanie
gumičiek, zváranie a výsledná hotový výrobok

Konfigurácia

tel: +521 3249512
mobil: 0905 323 837
e-mail: amtservis@amtservis.sk
Navštívte našu webovú lokalitu:

www.amtservis.sk

P.č.
1

Názov
hlavný stroj pre telo
rúška

Počet
1 set

2

stroj na zváranie
gumičiek
dopravník

2 sety

3

Prevádzka:
Pod Hrádkom 5/A
08005 Prešov

1 set

Poznámka
podávanie materiálu, skladanie,
zaváranie nosových klipov a
rúška rezania hlavnej časti rúška
zváranie gumičiek pre ušnú časť
rúška
dopravné zariadenie polotovarov

AMT
Servis

Použitie

Technické parametre stroja

Výroba rúšok.
Maska 3 vrstvová s filtrom: Netkaná
textília, nosová klip a gumička na uši.
Maska s 2 vrstvová: Netkaná textília,
nosový klip a gumička na uši.

Výkon(W): 8KW
Rozmery(D*Š*V):
6670mm*3548mm*1800mm
Záruka: 1 rok
Použiteľný segment : výrobne
prevádzky, chránené dielne
Stav: Nový
Úroveň vyhotovenia: Automatický,
poloautomatický
Krajina pôvodu: Slovensko
Obchodné označenie : AMT - DM

Špecifikácia materiálu
netkaná textília od 15g/m2 do 60g/m2
nosová klip – drôt 3 - 5mm
gumička na uši – 2,5- 3,5mm

Napätie: 220V/380V
Certifikácia: ISO9001,CE
Podpora: Inštalácia a uvedenie stroja do
prevádzky, zaškolenie personálu, údržba
a opravy na mieste náhradné diely,
technická podpora,
Výrobná kapacita: 60 kusov/min
(podľa stupňa automatizácie)
Farba: strieborný
Názov: výrobný stroj na rúška
Hmotnosť stroja:
Dodávka: na palete

www.amtservis.sk

