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Saumattomat komponentit nollasauma-teknologialla 
Laitteessa on täydelliset komponentit, joissa ei ole näkyviä 
liitoksia reunoissa, sekä täysin harmoninen toiminnallinen 
kerros -kaikki yksinkertaisella, suoraviivaisella ja vankalla 
yksikköteknologialla.

Uusi powerEdge Pro Duo | 
täyttää kaikki vaatimukset
CNC-reunalistoituksen uusi standardi. Uusi powerEdge Pro Duo on 
yli 30 vuoden reunalistoitusjärjestelmien kehityksen tulosta. 
Optimoitu käsittely ja yksinkertaistettu ohjelmointi yhdessä 
yksikköteknologian ja ohjausjärjestelmien innovaatioiden kanssa 
luovat täydellisen ratkaisun kaikille vaatimuksille - powerEdge Pro 
Duo täyttää nykyhetken ja tulevaisuuden vaatimukset.

woodWOP: Lisää valinnanvaraa — yksinkertaisempi 
ohjelmointi: Määrittelemällä paineen ja lämpötilan, jokaisella 
pisteellä on  vakioparametrit, riippumatta muodosta ja 
syöttönopeudesta. Tämä tekee ohjelmoinnista yksinkertaista, eikä 
vaadi toistotestausta.

Tarkka asemointi: Tarkka kopiointi ja syöttötela suoralla 
etäisyyden mittauksella takaavat CNC:n tarkan reunakuljetuksen. 
Tämä luo uusia vaihtoehtoja muotojen suunnittelussa ja 
täydellisten tulosten saavuttamiselle 360° liimauksella.

Nollasauma ja Hot melt -liima: Täysin yhdistetty toiminto 
ilman muutoksia tai vaihtoja. Tavanomaiseen 
reunalistoitukseen sulateliimalla tai nollasaumalla 
tarvitaan vain yksi Pro Duo -yksikkö.
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TEKNISET TIEDOT

Reunan korkeus 65 mm saakka

Reunan paksuus
0.4 mm - 3 mm

(riippuu materiaalista)

Sisäsäde min. 30 mm 

(Pienempi sisäsäde saatavilla)

Ympyrän halkaisijan sisämuoto >  400 mm

CENTATEQ E-310 CENTATEQ E-500 CENTATEQ E-700

Yksikkö |  Sopii seuraaviin malleihin: 

1

2

Raesäiliö: Raesäiliö voidaan irrottaa koneesta vaivatta,  
joten liiman värin vaihto on nopeaa ja helppoa. 
Vaihtoehtoisestipienet liimamäärät voidaan täyttää  
suoraan yksikköön.

Liimausyksikkö: Liimausyksikkö voidaan vaihtaa 
nopeasti ja helposti liimaväriä tai -tyyppiä muuttaessa.

Kehittynyt anturitekniikka hienosäätää liiman määrän 
millintarkasti ja toiminto on toistettavissa.

4 Kuumailmayksikkö: Älykäs kuumailman säätöjärjestelmä 
varmistaa optimaalisen suorituskyvyn vaikeille sisä- ja 
ulkosäteille sekä tasaisen lämpötilan liitoksessa, riippumatta 
syöttönopeudesta ja siitä, käytetäänkö tavanomaisia 
sulateliimoja tai esipinnoitettuja reunoja.

5 Painetela: Painetela kohdistaa reunaan tarkan määrän painetta.
Yhdessä määritetyn lämpötilan kanssa, se akaa täydelliset 
reunat ilman monimutkaista ohjelmointia.
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Maahantuoja:
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Lukkosepänkatu 14
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