Уважаеми клиенти,
Динамично развиващата се епидемиологична обстановка и засилващата се
необходимст от използването на индивидуални предпазни средства наложиха в много
кратки срокове и с много бързи темпове да бъдат преструктурирани производствените
мощности в текстилните предприятия, за да бъдат задоволени нуждите от тези
средства.

При производството на защитни облекла и маски се използват предимно
специализирани машини за безшевни технологии. Фирма JUKI, Япония, е официален
дистрибутор за Европа на продуктите на компанията H&H, лидер в производството на
машини за безшевно проидзводство. По време на хуманитарната криза в Китай,
предизвикана от разпространението на COVID-19, фирма H&H доставя оборудването си
на проидзовдителите на защитно облекло в страната, с което играе основна роля в
борбата с корона вируса в Китай. В портфолиото на фирмата се включват машини за
подлепване на шевове, машини за полагане на едностранно и двустранно залепваща
лента, машини за рязане и свързване на два материала с ултразвук и автоматични
преси за залепване.

Много български фирми се отзоваха на призивите на правителството за
съдействие и съпричастност в борбата със заразата и промениха организацията си на
работа, като стартираха производството на предпазни облекла и маски. За да улесним
това производство ние бихме искали да предложим една от най-търсените машини с
ултразвук на фирма H&H - модел JEUX7510:

-

Работно поле:

400 х 190 mm

-

Голям цветен екран:

7 inch, touch screen

-

Честота:

до 35 kHz

-

Скорост:

min. 0,5 m/min;
max. 16 m/min

-

Дистанционно управление

-

Не е необходим въздушен компресор

-

Натискът на режещата и транспортна
ролка се регулира независимо и не е
необходимо да се сменя режещата ролка
при смяна на материала.

-

Голямо разнообразие на ролки според
материала и приложението му.

Ние предлагаме три стандартни ролки за производство на защитни облекла, но може
да разгледате пълната гама от ролки в Приложение 1.

Фирма JUKI разполага с машини на склад в Европа и можем да организираме доставка
в рамките на две седмици след потвърждение на поръчка.

За въпроси и запитвания оставаме на Ваше разположение.
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