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PI Air-Swing »
De PI Air-Swing is een pneumatische 2-hand bedienbare heatseal pers met een flexibele kop, die volledig wegdraait van de 
bodemplaat. Hierdoor kunt u uw logo’s beter positioneren en veilig en eenvoudig aanbrengen op uw kleding. 

Deze pers heeft een geïntegreerde digitale controller voor tijd en temperatuur, een drukregelaar van 0-8 bar en een 
noodstopknop. De standaard onderplaat kan heel eenvoudig worden vervangen door kleinere platen.

PI Air-Swing is verkrijgbaar in twee varianten:
PI Air-Swing-1000 : 

PI Air-Swing-2000 :
 

Beide persen kunnen worden geleverd met een standaard afstand tussen de boven- en onderplaat van 5 cm, of met een 
afstand van 8 cm, die wij speciaal voor het verwerken van dikkere materialen aanbieden. De PI Air-Swing is hierdoor, met 
haar veilige en eenvoudige bediening, een geschikte pers voor àl uw kleding, inclusief bijvoorbeeld winterjassen.

Bij deze pers zijn diverse accessoires verkrijgbaar, zoals extra onderplaten in verschillende afmetingen, een laserpointer voor 
een nauwkeurige positionering van uw textiel, en nog veel meer.
 

Technische gegevens PI Air-Swing 1000 / PI Air-Swing 2000 »

Polygraphic, uw internationale leverancier van hoogwaardige en innovatieve heatseal emblemen en machines

www.polygraphic.com

is een pers met een dubbel werkstation, voor een hogere productiviteit en het verwerken van grote 
hoeveelheden. De snelheid van het openen en sluiten van de hitteplaat kan worden geregeld.

Geschikt voor alle toepassingen

Tafelmodel met flexibele kop

Pneumatisch en eenvoudig

Variabel instelbaar

Variabel instelbaar

B68 x D75 x H75 cm                            

230 V / 10 A / 2000 W

Luchtcompressor noodzakelijk

5 en 8 cm

Toepassing

Model

Bediening

Tijd

Temperatuur

Afmeting

Voltage

Bijzonderheden

Afmeting plaat

Afstand platen

Speciaal voor grote hoeveelheden

Tafelmodel met flexibele kop en dubbel werkstation

Pneumatisch en eenvoudig

Variabel instelbaar

Variable instelbaar

B105 x D75 x H80 cm

230 V / 10 A / 2000 W

Luchtcompressor noodzakelijk

5 en 8 cm

45x35 of 50x40 cm. Extra opties: 15x15, 20x20, 12x20 (mouw), 30x15, 30x20 en 30x35 cm

heeft een enkel werkstation, met een verstelbare stop om de onderplaat perfect uit te lijnen met de 
hitteplaat.


