
Typ ■ Model

NHG - 500MS

► Průběžný fixační lis s čelně otevřeným průchozím prostorem a pracovní plochou šíře 50 cm se dodává včetně pracovního stolu.

Spodní i horní teflonový pás je kontrolován na vodících válcích pomocí spínačů, čímž je zabráněno jejich posuvu vůči sobě navzá-
jem a fixovanému materiálu. Tím je také zajištěna jejich delší životnost. Rotační vrtulové stěrky zabraňují zpětnému vtažení výrobku 
zpět do lisu a udržují teflonové pásy v čistotě.

Díky mechanicky nastavitelnému pracovnímu tlaku do 1,5 kg/cm2, elektronicky nastavitelné době fixace a regulaci teploty dosáhnete 
velmi kvalitního a trvanlivého spojení výrobku s fixačním materiálem (vlizelínem). 

►Continous fusing press machine with belt width 50 cm is delivered as complete including a table with wheels. 

Both upper and lower teflon belts are checked by the switches which prevents opposite rotation of each belt and prolong their 
lifespan. Machine is equipped with rottary cleaning system which keeps the both belts clean once working.

High quality material fixing is ensured by mechanical adjustment of pressure up to 1,5 Kg/cm2 and electronic setting of both heating 
time and temperature.
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Specifikace
Specifications NHG-500MS

Napájení
Power supply 1 x 230 V / 50 Hz / 25 A

Příkon
Rated output 4,5 kW

Pracovní plocha
Fusing width 500 mm

Teplota
Temperature max. 195 °C

Pracovní tlak
Pressure max. 1,5 kg/cm2

Rychlost pásu 
Belt speed max. 8,7 m/min

Doba fixace
Heating time 5–20 sec

Rozměry
Dimensions 1670 x 1000 x 345 mm

Hmotnost
Weight 170 kg

Rotační vrtulové stěrky.

Rottary cleaner blades.

Elektronické nastavení teploty a doby fixace.

Electronic adjustment of temperature and heating time.

Mechanicky nastavitelný pracovní tlak.

Mechanical adjustment of pressure.


