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Specificaties: Voor uitgebreide technische specificaties verwijzen wij u naar de brochure ‘Specificaties’, te downloaden op www.thermopatch.com
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NL-33 AUTO MAXI Heat seal pers
De NL-33 AUTO MAXI Heat seal pers is een pneumatische 
persmachine met dubbele onderplaten. Terwijl het ene 
artikel wordt geperst kunt u op de andere plaat het 
volgende artikel al klaarleggen.
De NL-33 AUTO MAXI is met een voetpedaal te bedienen en 
zwaait na het persen automatisch naar de andere zijde.

Elektronica
De elektronica is ontwikkeld om het u eenvoudig te 
maken bij het instellen van bijvoorbeeld de perstijd en 
temperatuur. De elektronica kan 5 geprogrammeerde 
instellingen opslaan, waarmee switchen tussen  
bijvoorbeeld Flextrans en Truflex transfers snel en  
efficiënt gaat.
De elektronica biedt daarnaast een teller, zodat u kunt 
zien hoeveel stuks er al zijn verwerkt. De teller kan op elk 
moment op “0” worden gezet.
Het verwarmingselement levert een prima verspreiding van 
de warmte, waardoor er geen “koude plekken” op de plaat 
te vinden zijn en er een optimaal resultaat wordt bereikt.

Accessoires
Set onderplaten
Voor deze machine is er een set 
van 4 onderplaten beschikbaar, 
waarmee de NL-33 AUTO MAXI 
voor elke maat een oplossing 
biedt. Wenst u aan beide zijden 
dezelfde maat plaat, dan dient u 
2 sets te bestellen. 
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Heat seal pers met dubbele
grote onderplaten
40 x 50 cm

De platen kunnen worden  
verwisseld zonder gebruik van gereedschap.

Tafel

Een tafel is optioneel beschikbaar.

Laser

Een laser pointer is beschikbaar om het positioneren 
eenvoudiger te maken.

12 x 8 cm 15 x 15 cm

12 x 45 cm 25 x 30 cm


