ZIMPARA MASASI
ZIMPARA TOZU EMME SİSTEMİ MASA İÇERİSİNDE ENTEGRE HALDEDİR !
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Fabrikalarda, atölyelerde, laboratuvarlarda ve el aletleri ile çalışılan tozlu tüm mekanlarda tozdan
kurtulmanın en akılcı yolu yüksek emiş kapasitesine sahip zımpara masalarıdır. Timsan üretimi olan
zımpara perdah masaları teknolojisi, ergonomisi, enerji verimliliği ile her modern, çevreci ve kaliteli
üretim alanının ihtiyacıdır.
Avantajları
Filitre ve emiş fan sistemi kendi içerisinde entegredir. Harici bir emiş veya filitre ünitesi yatırımı istemez.
Zımpara masası içerisindeki filitre Jet-Pulse kompresör havası ile tam ve etkin temizlik sistemine sahiptir.
Değiştirilebilir filitre kartuşlarının ömrü çok uzun olup kirlendiğinde temizlikleri ünitenin içini açmadan ,
filitrelere el sürmeden bir düğmeye basmak suretiyle otomatik olarak yapılır.
Harici filitreli diğer muadil ürünlerden en az yarı yarıya daha az elektrik tüketerek yüksek emiş sağlar.
Filitre ünitesine kanallar ile bağlı masalar gibi bağımlı değildir. Tesiste istenilen yere kolayca taşınır.
Zımpara yapacak operatör yan ve arka siperleri düşürerek isterse 360 o masa etrafında çalışabilir.
Siperler kaldırıldığında arka siper üzerinde de emiş aktif olur ve o yöne gelen tozları rahatlıkla çeker.
Emilen tozlar masa altındaki emiş çekmecelerinde birikir kolaylıkla alınır ve tahliye edilebilir.
Masa üzerinde iş parçasının zarar görmemesi için tabla üzerinde lastik, keçe gibi yumuşak yüzey
kaplaması ile kaplı barlar bulunmaktadır. Bu barlar müşteri ihtiyacına göre alternatif seçeneklere sahiptir.
Masa üzerinde Elektrikli el aletlerini takmak için entegre elektrik prizleri, hava ile çalışan el aletleri için
hava soketleri, el aletleri ve ekipmanları muhafaza için yan sehpa bulunmaktadır.
Opsiyonel seçenekler
Fan Hız Ayarı için Frekans Inverterli Kontrol Sistemi, ATEX Sertifikalı Motor, Emilen ve filitre edilen
havanın tozdan ayrıştırıldıktan sonra Temiz Havanın ortama tahliyesi için hava atış bacası.
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Siperleri Gerektiğinde Açıp Kapatabilirsiniz.

c
Toz Biriktirme Çekmeceleri
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Kontrol Butonları

El Aletleri için Priz ve Hava Soketleri
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Temiz Hava Atış Bacası
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