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Innovatív Forrólevegős Ragasztógépek 

Csak az eredeti GoreTex gépek a versenytársaink! 

Forró levegős varrat vízhatlanító gép  
Hegesztőgép normál varratokhoz elektronikus felszereltséggel a nagyfokú 

technológiai rugalmassághoz és hatékony termeléshez.  

hitex-i HHC 3300 DDi  
Szállítási határidő: 8-10 hét 

Elektronikus szalagadagoló 

hitex-i varratvízhatlanító géppel az innovációt választja:  
Jobb minőségben és 10-40%-al gyorsabban gyárthat. 

 
Nálunk nincsenek extrák mert komplexen felszereltek a gépeink - viszont vannak egyedi 

megoldásaink!  
Fűtött felső görgő, hogy ne vonja el a hőt a ragasztásnál, ezért jobb minőséget gyárthat 

+/-1 fokon belül tartjuk a beállított hőmérsékletet 

 

Elektronikus szalagadagoló minden model-
lünknél, hogy a szalag ne nyúljon meg, mert 
az minőségromláshoz vagy a termelés lassu-
lásához vezet 
 
Pontos szalagvágás 
 
Differenciált kelmetovábbítás két szervo mo-
torral az ujj és kapucni ragasztásokhoz 
 
Oktatás. Mi nem csak eladásra kínáljuk Ön-
nek a forrólevegős ragasztógépet. Megtanít-
juk hogyan kell alkalmazni és a jövőben is 
bármilyen technológia fejleszési kérdése 
lesz, fordulhat hozzánk.  
 
Referenciáink. Tűzoltók életvédelmi, kato-
nák, rendőrök és magas szintű európai sport-
ruhák vízhatlanítását biztosítjuk 2006 óta. 
Van tapasztalatunk. Számíthat ránk. 
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Hálózati feszültség: Egy fázisú rendszer 220V 50Hz 

Elektromos teljesítmény: 1.5 KVA 

Sűrített levegő: 300-370 l/perc 

Szalag szélesség: 12~23mm (Rendelési opció)  

Henger emelési magasság: 30mm (Rendelési opció) 

Sebesség: 1~18m/perc digitális kijelzéssel 

Max. hőmérséklet: 699 
o
C ig. 

Fűtő egység teljesítménye: 3600 W 

1. Differenciált kelmetovábbítás a ráncolódásmentes ruházatért: az alsó és felső továbbító görgő se-
bességének különbsége állítható  (két motoros rendszer) 

2. LCD kijelző panel 
3. Kényszerpályás fúvóka mozgatás  
4. Fűtő rendszer hibáinak kijelzése 
5. Fűtő rendszer túl-áram védelme 
6. Új felépítés, működtetés nagy érzékenységű pedállal  
7. Független alsó és felső görgő nyomásállító rendszer 
8. Feltekercselés esetén automata megállítás 
9. Automata szalag feszesség szabályozás 
10. Fúvóka szög szabályozható  
11. Automata hűtőrendszer  
12. Automata szalag vágó rendszer  
13. 2 és 3 rétegű szalagok használat lehetséges 
14. Két irányba állítható továbbítás 
15. Visszagyűrődés érzékelő 
16. Fúvóka hő védő burkolat  
17. Beállítható a vágási pont és a szalag középpontja a ragasztásnál 
18. Fúvóka pozíció beállító rendszer 
19. Szélek behajtását segítő berendezés 

Műszaki paraméterek 

Technikai paraméterek 


