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Typ maszyny M420 M420T

Długość ciętych piórek 210 mm - 3000 mm
(opcjonalnie dłuższe)

290 мм - 3000 mm 
(opcjonalnie dłuższe)

Liczba stacji dziurkujących 4 4

Liczba stacji odcinających 1 1

Ilość stacji składających - 5 - 8

Min. odległość otworu
brzegowego od brzegu piórka 70 mm 75 mm

Max. prędkość podawania taśmy 3 m/sek. 3 m/sek.

Zasilanie 230 V / 50-60 Hz 230 V / 50-60 Hz

Zainstalowana moc 1,4 kW 1,9 kW

Waga netto 230 kg 360 kg

Waga brutto 480 kg 720 kg

Opakowanie - 
drewniana skrzynia

L = 4320 mm
W = 700 mm
H = 1650 mm

L = 4700 mm
W = 1120 mm
H = 1650 mm
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Magnum 420T
Automat do produkcji żaluzji ze stacjami składającymi

CECHY MASZYNY

Cięcie piórek, wykrawanie otworów i składanie  •	
w jednym cyklu

Łatwe ustawianie długości piórka oraz pozycji stacji •	
dziurkujących i składających

Pojedyncze / podwójne magazynki zgodnie -  •	
z wymaganiami

Możliwość mechanicznego wyłączenia wykrojników•	

Bezstopniowa zmiana prędkości w zakresie 0 – 100%•	

Standardy szerokości taśmy: 16 mm, 25 mm, 35 mm,  •	
50 mm

Łatwe przezbrojenie na inną szerokości taśmy•	

Automatyczne wyliczanie ilości piórek i pozycji otworów•	

Łatwa w obsłudze i utrzymaniu •	

OPCJONALNE WYPOSAŻENIE

Wykrojnik otworów prowadzenia bocznego•	

Zestaw części zamiennych•	

Umowa serwisowa•	

Magazynki do drabinki tasiemkowej•	

Przystawka do produkcji krótkich żaluzji (200 SB)*•	

Czytnik kodów kreskowych•	

Pneumatyczna stacja rozcinająca (200 MC)*•	

* Wymagany kompresor (0.6 MPa)

Magnum 420
Automat do produkcji żaluzji

CECHY MASZYNY

Cięcie piórek i wykrawanie otworów w jednym cyklu•	

Łatwe ustawianie długości piórka oraz pozycji stacji •	
dziurkujących

Bezstopniowa zmiana prędkości w zakresie: 0 – 100%•	

Standardy szerokości taśmy: 16 mm, 25 mm, 35 mm, •	
50 mm

Łatwe przezbrojenie na inną szerokość taśmy•	

Automatyczne wyliczanie ilości piórek i pozycji •	
otworów

Łatwa w obsłudze i utrzymaniu•	

Możliwość instalacji stacji składających•	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Wykrojnik otworów prowadzenia bocznego•	

Zestaw części zamiennych•	

Umowa serwisowa•	

Czytnik kodów kreskowych•	
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