
ID PRESS PUR 2

A nova série de aplicadores ID PRESS PUR2, fabricada em Itália, é a solução certa entre modularidade, 
baixo custo, ótimo desempenho e fiabilidade. O aparelho de fusão de blocos é usado para encher tan-
ques de cola em máquinas de colagem de bandas e máquinas automáticas de encadernação de livros 
com hot melt PUR; graças ao sistema de fusão especialmente projetado, o Melt on Demand garante uma 
fusão gradual e homogênea.

O cilindro de aperto com junta dupla, a válvula de drenagem e pressão ajustável garante a total ausência 
de ar dentro do sistema. O fornecimento do produto é feito através de uma bomba de engrenagem com 
fluxo variável de acordo com os requisitos da produção.



O suporte do cilindro de aperto possui um dispositivo de travamento 
que facilita o carregamento do produto. Uma junta de vedação dup-
la no descarregador de tambor e um sensor magnético que sinaliza 
o nível do produto dentro do aparelho de fusão completam o siste-
ma. Cada componente é tratado com material antiaderente.

A bomba de engrenagem, com fluxo ajustável entre 3 e 8 cc/ 
rotação, é acionada por motores assíncronos com velocidade con-
stante ou ajustável. Há um conector multipolar para a conexão elétri-
ca ao painel de controle externo. Uma válvula de pressão máxima 
garante a segurança do sistema. É possível conectar uma cabeça 
de jato de alta pressão diretamente à saída do aparelho de fusão.

Principais pontos fortes:
• Estrutura ergonômica (fácil manutenção)
• Unidade de controle montada sob solicitação
• É possível aumentar o equipamento padrão
• É possível instalar uma cabeça de jato de alto fluxo
• Fusão adesiva a pedido
• Integração do sistema com a linha eletrônica
• Formação mínima solicitada ao operador
• Menores custos de manutenção e gestão.

Dados tecnicos
Capacidade do tanque 3 litros

Capacidade de fusão de 0,5 até 3 Kg/h

Bomba de engrenagens racio de 3 até 8 cc

Maxima pressão da bomba 80 Bar

Viscosidade 100 - 15.000 cps

Canais de aquecimento 2

Temperatura de funcionamento 100 - 160 °C

Voltagem de funcionamento 240 VAC - 400 VAC

Maxima potencia absorvida 5.000 WMax

Alimentação ar comprimido max 6 Bar

Peso 20 Kg

Dimensões 493 x 250.5 x 799.5 mm

Macentro, Lda - E.N. 234, Variante de Portunhos, nº 1 - 3060-025 Ançã
www.coelhocortesao.com    comercial@macentro@coelhocortesao.com


