I NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE
MOHOU VYPADAT TAKTO DOBŘE.

AirWave1 - systém vzduchových polštářků 4.0

Flöter představuje poslední generaci výrobníků vzduchových polštářků: AirWave 1. Rychlý,
tichý, podporující Bluetooth, modulární a ekonomicky výhodný. Při váze pouhých 5.6 kg,
AirWave 1 představuje výkonné řešení. Je schopen zásobovat až 4 stanoviště vzduchovými
polštářky - vyrobenými v Německu. Je programovatelný a může se dokonale zapojit do dalších
systémů technologie Flöter. Bez ohledu na to, zda potřebujete malé polštářky nebo široké
vycpávky, AirWave 1 je správnou volbou ve všech kategoriích. Inteligentní systém technologie
“one-key” s patentovaným špičkovým designem.

Váha (kg)

5.6

Výstup (m/min)

8 -10

Výroba pokrývky

Ano

Výroba řetízku
Tloušťka fólie (μm)
Metrů na roli (m)
Počet standardních formátů skladem

Ano
12 - 26
320 - 3000
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POLŠTÁŘKY A VÝPLŇOVÉ PROLOŽKY

AirWave 1 - pružný a
modularně rozšířitelný
Zaváděcí cena setu:

Vaše výhody na první pohled:
moderní, prémiový design
nové funkce pro ergonomické programy
funkce zámku
technologie jednoho tlačítka
4 místa pro programy
programovatelný mód úspory energie
váha 5.6 kg
schválení CE a RoHS
výstup 8 - 10 m/min.
mimořádně tichý ≤ 60 dB
univerzální napájení 115 - 230 V
ovládání přes Bluetooth
Všechny fólie jsou dostupné také v kompostovatelných a antistatických verzích.

7.5
240 x 300 mm
600 lfm

8.1

Obsahuje výrobník AirWave®, 2 role fólie typu 7.1 a 1 roli 8.3
pro balení.
Žádná cena pronájmu, kompletní servis po celou dobu nákupu fólií (při min. spotřebě 30 rolí 7.x nebo 20 rolí 8.x ročně).
Kontaktujte naše konzultanty pro speciální podmínky při větších objemech. Uvedené ceny
jsou bez místní DPH a dopravy po celé Evropě ve výši 25 EUR za set.

Bio
(100% kompostovatelné)

7.1
100 x 210 mm
700 lfm

2 komory
420 mm - 450 lfm

www.ﬂoeter.com

7.3

7.2

8.2

2 velké komory
420 mm - 450 lfm

990,- EUR

150 x 210 mm
700 lfm

7.4

200 x 210 mm
700 lfm

130 x 300 mm
600 lfm

8.3

8.4

8.5

4 komory
420 mm - 450 lfm

8 komor
420 mm - 450 lfm

7W komor
420 mm - 450 lfm

www.airwave1.com

www.ﬂoeter-shop.com
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