PICOLINA SEM COLA

IMPORTANTE
Para sua própria segurança,
Antes de operar esta máquina,
Leia com cuidado todo o
Manual de Operação.
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PARA MONTAR BICOS
DE CALÇADOS
PICOLINA
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PICOLINA SEM COLA

Picolina Sem Cola

Este equipamento é automático, pneumático, com sete pinças.
Selecionamos este modelo como sendo o que melhor se adapta para a
montagem de bicos de sapatos ou botas.
Trabalha com materiais sensíveis como cetim, sintéticos, tecidos e couros, etc.
Possui o pulo na base (opcional), para facilitar a passagem da tesoura.
Curso da tesoura e base com regulagem de velocidade e pressão.
O sistema de estiragem é automático, mas possui botões para correção na
centralização do corte, se necessário.
Apoio traseiro e superior com dois estágios, sendo que o comando é efetuado
através de um sistema eletrônico CLP, com senha para bloqueamento.
Estrutura construída em laser e as peças fundidas em aço nodular GG-40.
Automação obedece à norma padrão mundial ISO.
Não exige mão-de-obra especializada. Leve, versátil e econômica.
Assim é a PICOLINA SEM COLA.

Produção estimada: 800 pares/dia.
Voltagem monofásica: 220V 500W
Altura: 1550 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 1050 mm
Peso: 195kg
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Manual Para Instalação

1 – Conecte a máquina na rede elétrica 220 volts monofásica.
2 – Conectar a rede de ar comprimido mínimo 100 libras.
3 – Ligar a chave geral.
4 – Não acione a máquina sem a forma.

Usar somente óleos indicados para pneumáticos e engraxar semanalmente. O cuidado
com o abastecimento do óleo no lubrifil, engraxar e manter limpo o equipamento,
garantem a vida útil ao mesmo e evita desperdícios de tempo e valores futuros.
Certifique-se do uso da rede de ar de sua empresa entre 120 e 180 libras.
Tempo e temperaturas programáveis no CLP.
O uso incorreto do equipamento extingue a garantia do mesmo.
Na dúvida, consulte o fabricante.

A SEGUIR, ALGUMAS OBSERVAÇÕES QUE JULGAMOS IMPORTANTES
PARA A BOA CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SUA MÁQUINA
E MONTAGEM DOS CALÇADOS:

Retardo da tesoura acionada: 4,5 segundos;
NÂO altere o programa no CLP sem conhecimento;
NÂO acione a máquina sem a forma;
Cuide da lubrificação, uma gota a cada 4 pés;
Engraxe semanalmente ou de acordo com a necessidade e mantenha limpo o
equipamento;
Lave com querosene.
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