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UNION SPECIAL kl. 2200

Przenośna - uniwersalna maszyna do zaszywania worków i zszywania geo i agrotkanin.

M19109

Maszyna Union Special 2200 to z pewnością numer 1 na obecnym rynku ręcznych zaszywarek. Jako
jedyna posiada zsynchronizowany transport górny i dolny. Szeroka paleta podklas i opcjonalnego
wyposażenia uzupełniają wysoki standard jakosci tej maszyny. Najczęściej jest ona używana do zaszywania
worków z papieru, juty, bawełny, lnu i folii, jak również do łączenia i zszywania tkanin przemysłowych, filtrów,
mat geotekstylnych i agrotkanin. Jest ona również niezastąpiona przy naprawach żagli, plandek i pokrowców

Dane techniczne:
• regulowana długość ściegu od 3 do 9 mm - standard 8 mm
• możliwość szybkiego przestawienia maszyn o podwójnym ściegu łańcuszkowym (401)
na pojedyńczy ścieg łańcuszkowy (101)
• maks. pojemność szwu 9 mm lub 24 warstwy papieru
• zintegrowany obcinacz łańcuszka
• ciężar maszyny tylko 5 kg
• transport górny i dolny zapewniający równomierny i pewny pobór tkaniny
• maks. prędkość szycia 1700 obr./min
(co odpowiada 13,60 m/min przy 8 mm długości ściegu)

• bezpośredni napęd - nowoczesny silnik elektryczny, pyłoszczelne łożyska,
stabilne obroty - również przy zmiennej grubości materiału obudowa silnika wykonana z trwałego poliamidu
• ergonomiczna i nadzwyczaj kompaktowa konstrukcja
• igła standardowa: 9854G
Napędy:
• silniki elektryczne: 220V, 110V, 42V, 24V-DC, 12V-DC
• silnik pneumatyczny: ciśnienie robocze 3,5 bar
• zasilanie z baterii 12V-DC, moc silnika 70W
Wyposażenie dodatkowe:
• balanser 90191M
• prowadnik worka 2103E
• kolumna H1400 z uchwytem maszyny dla
wersji stacjonarnych

Ze względu na szeroki asortyment tych maszyn
oraz różnorodność przeszywanych materiałów
przedstawiamy tylko podklasy standardowe
i najczęściej używane. W razie trudności
z wyborem odpowiedniej maszyny lub uzyskania
dodatkowych informacji prosimy o Kontakt
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