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         English                           Espaniol                          

In Greece: Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί κατά την εξέλιξη αυτής της μηχανής στο να γίνει όσο το δυνατό περισσότερο 
ευέλικτη.  Αυτό γίνεται χωρίς περίπλοκες τροποποιήσεις και με την χρήση εργαλείων τα οποία ευρίσκονται συνήθως στις 
εγκαταστάσεις του χρήστη. 
 Η KMV 75D όπως και η μικρότερη KMV 50D  χρησιμοποιείται για την κατασκευή υλικών συσκευασίας από PS, EPS, PP, 
PE, PVC και APET.  
Τόσο η ευελιξία  στην παραγωγή, όσο και η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δυνατότητα επιλογής διαφόρων 
αυτομάτων ρυθμίσεων, συνυπάρχουν στα μηχανήματα τύπου KMV  κάνοντάς τα ιδιαίτερα αποδοτικά και οικονομικά 
μηχανήματα.  
Η επιφάνεια 750 Χ 540 χιλιοστά του καλουπιού και το ύψος των 150 χιλιοστά του θετικού καλουπιού, επιτρέπει την 
επεξεργασία μιας  μεγάλης γκάμας αντικειμένων. Το σύστημα  καλουπώματος με πεπιεσμένο αέρα του οποίου η  πίεση 
μπορεί να προσαρμοσθεί από μηδενική μέχρι τα 2,5  bar, είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να πετυχαίνει  μορφοποίηση 
ακριβείας. Το καθαρό κόψιμο εγγυάται η σφραγιστική δύναμη των 700 kN.  Λόγω της αντλίας κενού και της υψηλής 
ταχύτητας, για μηχάνημα αυτής της κατηγορίας (μέχρι τριάντα κύκλους/εμβολισμούς  το λεπτό),  η  KMV 75D 
πετυχαίνει ιδιαίτερα υψηλή απόδοση παραγωγής. 
Το  γεγονός ότι  η  KMV 75D επιτρέπει την πολύ εύκολη τοποθέτηση  καλουπιών όπως και τη χρήση/αλλαγή εργαλείων 
σε ελάχιστο χρόνο, δημιουργεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα όπου υπάρχει μικρή παραγωγή, ή παραγωγή  δειγμάτων.
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You can also contact our office:
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