CORTADORAS DE CABEÇAS PERDIDAS

04.1

 Estrutura em perfis metálicos soldados e
pintados com tinta epóxi pó, possui pés com
niveladores
individuais,
podendo
ser
4,5
fornecida com rodízios com trava para facilitar
o deslocamento e permitir o posicionamento
quando em operação independente ou em
R1
conjunto com outros equipamentos.
 Esteira transportadora tipo corrente plástica
de operação e manutenção simples, fabricada
Linha de Corte
em
chapa pintada com tinta epóxi pó,
min. 1 mm
acionada
por motoredutor de 1/4CV com
max. 5 mm
velocidade variável, possui guias para
orientar os frascos na entrada e saída.
A Cortadora de Cabeças Perdidas - CP-1500, foi

Projetada
e fabricada de acordo com a NRprojetada de forma simples, com robustez
e do
a molde em mm)
(Dimensões
12,
é
dotada
de proteções para segurança do
tradicional qualidade dos produtos BLUFER.
operador.
Suas principais características técnicas são:
 Todas as proteções são dotadas de sensores
de dupla via classe 4 que desligam o
 Acionamento por motorredutor de 1/4 CV.
equipamento aos serem abertas.
 Velocidades do cabeçote de corte variável por

Painel
de fácil acesso e manuseio onde está
inversor de freqüência.
posicionado
um botão de emergência para
 Guias revestidas em cromo duro.
parada
do
equipamento por intervenção
 Componentes em aço e/ou alumínio.
humana.
 Faca de corte em aço rápido com aquecimento
controlado.
A Cortadora de Cabeças Perdidas CP-1500
 Ajustes vertical e horizontal simples e rápidos.
combina confiabilidade e facilidade de uso,
 Cabeça perdida com guia para o corte.
oferecendo ao usuário um excelente recurso na
 Guia para direcionar a cabeça perdida depois
produção de frascos soprados cortando materiais
do corte.
plásticos mais diversos, tais como PVC, PEAD,
 Ideal para o corte de frascos com formatos PEBD, Polipropileno e PET.
diversos e diâmetros até 50 mm (na linha de
04/2013
corte).
8 7,6
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