Lis L4-1
JEDNOKOMOROVÉ BALÍKOVACÍ LISY

Lis L4-1 je konstruován podle posledních nejmodernějších trendů v oblasti lisovací techniky a zúročuje naše dvacetileté zkušenosti, které jsou zárukou vysoké kvality našich výrobků a služeb. K lisu je samozřejmě k dispozici
non-stop technická podpora včetně servisu či možnost vzdáleného připojení
do softwaru lisu přes internet.
Základem lisu je robustní konstrukce z kvalitních ocelových plechů a profilů. Pohon je zajištěn silným hydraulickým agregátem, který je řízen z elektrického rozvaděče sofistikovaným elektronickým řídicím systémem.
Ovládání lisu je otěruvzdorným dotykovým displejem.
Lis i ostatní nabízená příslušenství splňují veškeré nejnovější požadavky na bezpečnost provozu a obsluhy.
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Lis je určen pro lisování papíru, plastů, textilu a dalších
slisovatelných materiálů. Poměr slisování může dosáhnout až desetiny původního objemu což přináší velké
úspory při odvozu odpadu. Další velkou úsporou je
úspora místa ve skladu nebo výrobní hale.

Malý lis s velkou lisovací silou

Speciálně vyvinutý hydraulický
agregát se vyznačuje velkou
lisovací sílou, ale zároveň velmi
tichým chodem.

Ovládání a nastavování různých
parametrů lisu je podle nejnovějších
trendů dotykovým displejem.

Lisovací komora je vybavena
zpětnými zarážkami, které zabraňují
zpětnému pohybu lisovaného
materiálu a tím je dosaženo vysoké
efektivity lisování.

Technické parametry L4-1
Parametry
Lisovací síla maximální

Jednotka
[kN / t]

Lisovací tlak maximální

[kg / cm ]

1,7

Rozměr plnicího otvoru
Zdvih
Délka pracovního cyklu
Rozměr lisovací komory
Plnicí výška lisovací komory
Objem lisovací komory
Velikost balíku (š × h × v)
Hmotnost balíku
Hodinový výkon
Hmotnost lisu
Rozměry stroje (š × d × v)
Přepravní rozměry (š × d × v)
Vázání
Příkon / Napětí / Jištění
Možnost přídavných komor

[mm]
[mm]
[s]
[mm]
[mm]
[m3]
[mm]
[kg]
[kg / h]
[kg]
[mm]
[mm]
[ks]
[kW / V / A]
[ano / ne]

620 × 480
600
35
620 × 400 × 1 030
655
0,25
620 × 400 × 600
25–65
až 100
250
760 × 630 × 2 000
760 × 630 × 2 000
ruční, 2 × PE páska / motouz
0,75 / 230 / 6
ne
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