Information
Nyhed for alle, der producerer, laminerer eller
konverterer folier, papir, tekstiler eller non-woven
produkter!
Undgå problemer med folder i produktet! Løsningen er børstevalser,
der holder alle folier og baneformede produkter perfekt på plads uden
folder eller mærker, og vel at mærke til meget attraktive priser.
Børsterne, der er m onteret i valsen har en nøje defi neret vinkel, der skubber folien fra
midten og ud mod kanten og sikrer, at folien holdes helt glat, uanset valsens placering i
anlægget.

Børstevalserne kan placeres som:
·
·
·
·
·
·
·

Strækvalser
Omløbsvalser
Dansevalser
Valser for oscillerende aftræk
Fladlægningsrammer
Modtryksvalser
Valser for foldeudstyr

Indlysende ford ele:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Produktets banespænding er tilstrækkelig til at opnå virkningsfuld effekt på børsternes
strækning og udglatning. Yderligere banespænding er ikke nødvendig
Børstevalsen, der drives af fol ien, sikrer effekt iv og ensartet u dglatning
Børsternes vin kel, diameter og udformning si krer, at der ikke e fterlades mærker i
produktet
Valsens præcisionsrør og styrke betyder helt ensartet banespænding i fuld bredde
Spredning ell er udglatning af produktet umiddelbart efter den først e række børster
kommer i indg reb
Vinkel på omslynget kan være fra 2º til 180º, og v alserne kan derm ed placeres
næsten overalt i linien
Det er kun børst enes spids, der b erører produktet; produktion af klæbrige fol ier eller
afsmitninger, vil ikke berøre funktionen
Skånsom behandling; kun børst erne berører og udglatter produ ktet
Børsternes mont ering i et spor sikrer, at de kun rager 2 mm ud fra valsek roppens
overflade. Dermed elimineres skad er på børsterne i forbindelse med op start eller høje
banespændinger
Ingen justering nødvendig, selv om processen ændres

Vort servicekoncept:
·
·
·

Vi vender tilbage med pristilbud inden for 24 timer!
Afsendelse inden for ca. én uge fra afklaret o rdre!
Funktionsgaranti, returret!
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