Ple ating

PPS-2300
Volautomatisch gordijnen plooistation met geïntegreerde Microflex® gordijnhakenaanvoerinrichting, dé ultieme stap voor
het bereiken van de hoogste kwaliteit en kwantiteit zonder ervaren medewerksters.
•

Door toepassing van geavanceerde plooitechnieken kan een wijde ranche van dubbele en tripple plooien vervaardigd
worden, van vitrage tot aan zwaar gevoerde gordijnen. De machine kan een gecomprimeerde dikte van maximaal
2 cm aan.

•

De machine staat garant voor een productie van minimaal 1800 afgewerkte plooien per dag. Uiteraard kunnen alle
plooien worden voorzien van een Microflex® verstelbare gordijnhaak.

•

De gebruiksvriendelijke touch screen interface stelt de operator in staat op een visuele manier de machine voor te
programmeren, kennis van plooien is hierdoor geen vereiste meer.

•

Software voorzien van helpfunctie gedurende het complete proces.

•

Het wereldwijd gepatenteerd naad positioneringsysteem staat garant voor de hoogste kwaliteit van afwerking doordat
de naad waar dan ook in het gordijn gepositioneerd kan worden. Denk hierbij aan een naad verborgen tot op ettelijke
millimeters naast de plooi, waarbij de naad vrijwel onzichtbaar is.

•

Enkele andere belangrijke features zijn:
- Naaldkoeling voor optimale performance op verschillende materialen
- Wegklapbare voorsectie voor het eenvoudig inrijgen cq. vervangen van de naald
- Keuze uit verschillende stikbeelden (optioneel)

3. plooisectie

•

Plooitechnische specificaties:
- Plooidiepte tussen 17-40 mm
- Plooiafstand tussen 80-180 mm
- Maximale te plooien lengte is 99,99 m

Eisenkolb heeft zich ontwikkeld tot
marktleider in de gordijnverwerkende
industrie. Als totaaloplosser bieden we
u een ongekende expertise en ondersteunende dienstverlening op basis van
technisch superieure machines en
materialen.
Hierdoor draagt Eisenkolb bij aan het
optimaliseren van de primaire processen
in de textielgerelateerde industrieën.
Klantgericht, vanuit gevoel voor textiel.

•

De machine kan indien deze gekoppeld is aan internet volledig op afstand uitgelezen worden waardoor downtime sterk
gereduceerd wordt (optioneel).

1

2

3

1. Microflex gordijnhaak
2. naaisectie
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