H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Airwave 1- Το σύστημα
μαξιλαρακιών αέρος 4.0
"Η εταιρεία Flöter παρουσιάζει την επόμενη γενιά των μηχανημάτων παραγωγής/επεξεργασίας
προστατευτικών μαξιλαρακιών αέρος: Airwave. Γρήγορο, αθόρυβο, με λειτουργία Bluetooth,
επεκτάσιμο και αποδοτικό. Με βάρος μόνο 5.6 kg, το Airwave 1 παρέχει ισχυρή απόδοση.
Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μέχρι και τεσσάρων θέσεων εργασίας, με αξιόπιστα προστατευτικά
μαξιλαράκια αέρος - made in Germany. Eίναι προγραμματιζόμενο και μπορεί να ενσωματωθεί
ανεμπόδιστα στο σύστημα τεχνολογίας της Flöter. Είτε μικρά ή πλατύ/επίπεδα μαξιλαράκια, το
Airwave 1 είναι το No.1 μηχάνημα σε όλες τις κατηγορίες. Το έξυπνο σύστημα παρουσιάζει την
τεχνολογία "one-key" κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας."

Βάρος (kg)
Tαχύτητα παραγωγής (μ/λεπτό)
Παραγωγή επίπεδων μαξιλαρακιών προστασίας
Παραγωγή μικρών μαξιλαρακιών προστασίας
Παχός υλικού/φιλμ
Μέτρα/ρολό (m)
Τα πρότυπα σχήματα ρολών που είναι διαθέσιμα

5.6
8 - 10
Ναι
Ναι
12 - 26
320 - 3000
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MAΞΙΛΑΡΑΚΙΑΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΜΙΣΜΑ

Airwave 1 - εύκαμπτο και
αρθρωτά επεκτάσιμο
Τα πλεονεκτήματα του μηχανήματος παΤιμή του σετ εκκίνησης: 990,- EUR
ραγωγής/επεξεργασίας προστατευτικών
το οποίο συμπεριλαμβάνει: 1 μηχάνημα Airwave, 2 ρολά φιλμ
μαξιλαρακιών αέρος σε μία ματιά:
7.1, 1 ρολό 8.3 (επίπεδο).
Μοντέρνος, πρωτοπόρος σχεδιασμός
χωρίς συμφωνία πλήρους εκμίσθωσης "εφόσον αγοράζετε
Καινούριες εργονομικές λειτουργίες
τα δικά μας φιλμ", με πλήρη κάλυψη service (ελάχιστη
προγράμματος
κατανάλωση 30 ρολών 7.x ή 20 ρολών 8.x ανά έτος).
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τους συμβούλους
Λειτουργία κλειδώματος πλητρολογίου
μας για ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, για παραγγελίες πεγαλύτερων ποσοτήτων. Οι
Τεχνολογία "ενός κουμπιού" ("one-key")
προαναφερόμενες τιμές είναι τιμές netto (χωρίς φόρο) και η αποστολή εντός Ε.Ε. κοστίζει
Δυνατότητα αποθήκευσης τεσσάρων
επιπλέον 25 € ανά σετ.
διαφορετικών προγραμμάτων λειτουργίας Όλα τα φιλμ είναι διαθέσιμα σε υλικά κομποστοποιούμενα (υλικά
Λειτουργία stand-by
που διαλύονται στο περιβάλλον) και σε αντιστατικά (ESD).
5.6 kg
Πιστοποιημένο κατά CE και RoHS
8-10 μέτρα/λεπτό
Εξαιρετικά αθόρυβο - λειγότερα από 60dB.
Τροφοδοσία 115-230 V (αυτόματη αναγνώριση τάσης)
7.3
7.1
7.2
Δυνατότητα χειρισμού με Bluetooth
100 x 210 mm
700 lfm

7.5
240 x 300 mm
600 lfm

8.1

8.2

2 μεγάλα μαξιλαράκια
420 mm - 450 lfm

2 μαξιλαράκια
420 mm - 450 lfm

www.ﬂoeter.com

150 x 210 mm
700 lfm

200 x 210 mm
700 lfm

8.3

8.4

4 μαξιλαράκια
420 mm - 450 lfm

8 μαξιλαράκια
420 mm - 450 lfm

www.airwave1.com

www.ﬂoeter-shop.com

Bio
100% κομποστοποιούμενo
(υλικό που διαλύεται στο
περιβάλλον)

7.4
130 x 300 mm
600 lfm

8.5
7 κυματιστά μαξιλαράκια
420 mm - 450 lfm
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Telefon +49 (0) 71 50/9 24 83-0
Telefax +49 (0) 71 50/9 24 83-80

