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  TGTשולחן ליטוש והשחזה דגם 
 של אבק ועשןשאיבה יעילה. 

 99.95%כושר סינון גבוהה. 

 מפוח יניקה אינטגראלי. 

 מערכת ניקוי מסננים אוטומטית. 

 דקותוהפעלה בתוך מספר הצבה ,תשתיותלא נדרשות  !!! 

 נמוכות אפסיותעלויות אחזקה  . 

מגוון רחב של משטחי עבודה. 

תאורה מובנת ודפנות נפתחות. 

  שקעי חשמל וארגז כלים מובנים. 

 בישיבהמתוכנן לעבודה בעמידה או  . 

 

   !פתרון מושלם לסביבת עבודה בטוחה ונקייה
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  שימושים
 עיקריים   

השולחן ומדיית הסינון מותאמות לעבודה  ,אבק מתהליכי ליטוש השחזה ושיוף וריתוך  שאיבת

 .  חומרים מרוכבים.אבן עץ,עם מגוון חומרים כגון אבק ברזל 

לשולחן חיזוקים  ,מ "מ 2-4כל חלקי השולחן חתוכים בלייזר ומיוצרים מפלדה פחמנית בעובי  מבנה כללי 

 . 304 מ"פלבבאזורי הצבת המוצרים משטח העבודה עשוי 

לוקס על פני משטח   1800האור כ עוצמת ledהשולחן מצויד בחופה הכוללת גשר תאורת  נוחות עבודה  

 .העבודה 

 .דפנות השולחן נפתחות עבור הכנסת חלקים גדולים

 .   עבודהלכלי עבור חיבור מובנים חשמל שקעי 

 '  וכותוכניות עבודה ,מלחצים , ניתן להתקין על השולחן בסיסים להצבת מכונות ליטוש

  משטר זרימת
 אוויר  

עשוי נירוסטה עבור שאיבת חלקיקים כבדים    30%לשולחן משטח עבודה מחורר פתוח 

 ,למטה 

 עבור לכידת חלקיקים מרחפים מותקן מנדף מחורץ בדופן האחורית של השולחן  

תצורה זו מאפשרת לכידה יעילה מאד של חלקיקי אבק וברוב המקרים ניתן לעבוד על    

.הנשימההשולחן ללא שימוש במסכה וללא חשש של שאיפת חלקיקים למערכת   

 
 מפוח יניקה  

 . 4אמיץ ישרות לאחור בסידור  כפות,צנטריפוגלימפוח יניקה 

 המפוח מותקן בתא אקוסטי בחלקו העליון של השולחן 

 .  גרמניה  Siemensמשולב מנוע אמין ויעיל מאד של חברת  במפוח 

ומונעת מגע ישיר של   אנרציוניתדופן זו מייצרת הפרדה , השולחן מצויד בדופן אחורית  כפולה סינון ראשוני  

האבק עם המסנן הסופי ומוליכה את האבק אל אזור תא ההרגעה שם מרבית האבק שוקע  

 .  אל מגירות איסוף

 .  מדיית הסינון עשויה פוליאסטר',קרטריגבשולחן משולבים  מסנני  סינון סופי  

 [  אבסולטיסינון ]מיקרון  0.03לחלקיקים בגודל  99%כושר הסינון עומד על 

 .ממוזגנתון זה מאפשר החזרת האוויר המסונן חזרה אל חלל החדר ומונע איבוד של אוויר 

 [  PTFE]טפלון  ממברנתכוללת  המדייהמדיית הסינון של חברת טורי יפן 

 .נשלפות השולחן מצויד במגירות איסוף אבק  איסוף אבק

 

 אחזקה  

,  משולבת מערכת נישוף מחזורית לניקוי אוטומטי של המסנן באמצעות לחץ אווירבשולחן 

משטר הזרימה של השולחן ויעילות  ,המערכת תפעל בלחיצת כפתור או בהפעלה אוטומטית

ולכן לא נדרשת  , ההפרדה הראשונית מפחיתה משמעותית את עומס האבק על המסננים

 . הפעלה קבוע של מערכת הנישוף

הלוח כולל כפתורי הפעלה וכיבוי ומערכת מד לחץ הפרשי אשר מספק מידע זמין על מצב   לוח בקרה

 .המסנן והאם נדרשת הפעלת מערכת ניקוי מסננים 

 .עבור שליטה על עוצמת השאיבה והתאמה מדויקת  VFDלהוסיף לשולחן מערכת  ניתן

 CE Certification תקינה
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 :אוטומטיניקוי מסננים 

עבור  ,השולח מצויד במערכת נישוף מחזורית
מערכת זו שומרת על ,ניקוי יעיל של המסננים

 .  מפל לחץ נמוך ועוצמת שאיבה גבוה
נישוף ספירליות   דיזותהמערכת מסופקת עם 

 ,כסטנדרט
מתוכננות לייצר זרימת אוויר אחידה על   הדיזות

כל פני המסנן ולנקותו בצורה יעילה תוך פרק  
 .  זמן קצר 

  השולחן בגרסתו החדשה מצויד בגשר
לוקס על  1800בעוצמה של ,ledתאורת 

 .פני משטח העבודה 
 
 
 
 
 
 

 שקעי חשמל מובנים עבור הפעלת כלי
 .עבודה 

 מתקן עבור הצבת קווי אוויר לעבודה
 .  פניאומטיםעם כלים 

 
 
 
 
 
 

 
  כושר סינון גבוה במיוחד מאפשר החזרת אוויר

נתון זה מאפשר ,מסונן חזרה אל חלל היצור
. לעבוד ללא תשתית תעלות ומפוח נפרדים

תצורה יעילה מאד חוסכת מקום נוסף ברצפת ,
 .  ומונעת איבוד של אוויר ממוזג,היצור

 עבור הכנסת מוצרים  השולחן נפתחות דפנות
 .גדולים 

לא נדרשת תשתית או  , השולחן מוכן לעבודה
 . הכנות מקדימות עבור הצבתו בחלל היצור
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 ל"שאלה או בקשה בטלפון או בדואלכל אנו זמינים 
 1215000, קיבוץ כפר בלום, 0526915111 -צפון סניף 

 ניצני עוז, 27ערוגות , 0737870729 -דרום/סניף מרכז
 Info@airms.co.il :ל"דוא

 מ"מידות משטח העבודה מ דגם
 עומק\אורך

 ספיקת אוויר הספק מפוח  
  ש"מקל

 מ"מידות כלליות מ

Tgt 30 670*800 3 3600 1180*900*1780 

Tgt 55 1550*800 5.5 5800 1600*1260*2000 

Tgt 75 2200*800 7.5 8000 2300*1260*2100 

0wETHTqIQ9www.youtube.com/watch?v=Nhttps://   

www.youtube.com/watch?v=iBKRkNqCisYhttps://   
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