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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Avantajlar
– Düzgün ve kalıcı kenar kesim kalitesi
– En iyiyi kesim hazırlığı için kenar sıkılaştırma sis-

temi, İsteğe bağlı ayarlanabilir basınç kuvveti
– Çok az artık oluşumu
– En uygun üretim koşullarında sağlam ve düzgün 

sarılmış etiket ruloları
– Makineye ürün girişi ve çıkışı özenle yapıldığın-

dan, pamuklanma oluşumu engellenir
– Kolay kullanım, bıçakların kısa sürelerde ayarla-

nabilmesi
– Düşük baskı gücü sayesinde yüksek sonotrod 

performansı
– Kesim esnasında denetlenebilen kesim kalitesi
– Her biri ayrı ayrı ayarlanabilen, çalışma hızına 

otomatik ayak uyduran sonotrod titreşimi
– Yüksek verimlilik
– Ergonomik yapı

– Kesim bıçakları görüş seviyesinde
– Arkada yer alan besleme rulolarının yürüme 

yönü öne doğru (daha iyi optik denetim 
imkanı)

– Düşük bakım giderleri
– Az yer kaplayan makine yapısı
– Pnömatik açma ve sarım aksları

Opsiyonel
– 200 mm Termofikse
–  40 mm veya 50 mm çekirdek çapı
– Ultrasonik kaynak makinesi
– Harici Sarıma Ünitesi (BWW / BWF)

Genel Özellikler
MÜSONIC3 makinemiz etiketlerinizin mükemmel
işlenebilmesi için besleme rulolarından istenen
genişlikte etiket bantlarını ultrason yöntemi ile
kesmektedir. 
Kesilecek olan kenarlar kesimden önce kenar
sıkılaştırma sistemi ile sıkıştırılmaktadır. Bu işlem
sayesinde düzgün kenar kesimi yapılabilmektedir.

Bu makinemiz tüm eritilebilen sentetik ipliklerin yanı
sıra azami %66 pamuklu ipliklerin kullanıldığı
ürünler ile çalışabilmektedir. 

Dokunmatik ekran ile tamamlanmış modern makine
donanımı sayesinde ürününüze özel verilerin kayıt
edilmesi mümkün kılınmıştır.

Teknik veriler
Asgari kesim genişliği 10 mm (Opsiyon 6 mm)

Makine hızı 1,5 – 60 m/dak.

Sonotrod performansı Standart 2 sonotrod için 30kHz'te 1200 W

Azami besleme rulosu genişliği Standart 280 mm

Azami rulo çapı 500 mm

Standart çekirdek çapı 75 mm

Döner bıçak ömrü ikinci bir ayara kadar yaklaşık olarak 3000 m

Yer ihtiyacı (PZ 5074/A) 1045 x 1100 x 2300 mm (G x D x Y)

Besleme rulosundan etiket bandının makineye beslenmesi


