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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FORMAX PINAX

PINAX    

PINAX прави възможно изработването на 
прецизни и сложни многочастови работни 
модели. Апаратът е проектиран да 
предложи максимална производителност, 
съчетана с лесно боравене и устойчивост.

FORMAX    

FORMAX е машина за изтегляне на фолиа 
за изработването на шини за избелване, 
спортни протектори и други конструкции 
посредством вакуумно формоване. 
Техническите и възможности и есте-
тичното и оформление я правят еднакво 
приложима в зъботехническите лабора-
тории и зъболекарските кабинети.

ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР

Цифров таймер с ярък LED-дисплей за контрол 

над процеса по подгряване.  

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Апарата автоматично се изключва в края на 

работния цикъл и така предпазва вакуумния 

мотор от прегряване. 

МОЩЕН ВАКУУМЕН МОТОР 

Мощен мотор осигурява достатъчно засмукване 

за формоване на фолиа с дебелина до 4mm.

КЕРАМИЧЕН НАГРЕВАТЕЛ 

Керамичен нагревател предоставя равномерно 

нагряване по цялата площ на фолиото. 

УНИВЕРСАЛНА КАМЕРА 

Дизайна на формовъчната камера позволява 

употребата, както на металната основа на 

самия апарат, така и на гранулат, като 

фундамент за формоване.  

АВТОМАТИЧНО СРАБОТВАНЕ НА ВАКУУМА 

Скрит сензорен превключвател  автоматично 

включва вакуума, когато рамката се спусне в 

позиция за формоване. 

ЗАВЪРТАЩА СЕ ФОРМОВЪЧНА РАМКА 

Формовъчната рамка е проектирана така че да 

може да се извърта в страни, за да се направи 

по-лесно достъпна при монтаж на фолиа и 

демонтиране на формовки.

КАЛИБРОВАН ЛАЗЕРЕН ЛЪЧ 

Калиброван лазерен лъч прецизно указва 

мястото на пробиване. Силата на източника 

подсигурява добра видимост на проектираната 

върху модела точка, на всички възможни 

цветове гипс или на каквито и да е 

повърхности.   

ГЛАДКО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНАТА 

МАСИЧКА

Гладкото и прецизно движение на моделната 

масичка гарантира точна позиция при 

маркиране и разпробиване.   

МОЩЕН МОТОР

Мощния мотор работи ефикасно дори и в най 

твърдите видове гипс.  

УТАЙНИК ЗА ПРАХ 

Подложка за прах предпазва мотора и 

предавката от гипсови отпадъци. Тя е лесно 

достъпна за почистване под моделната масичка 

– не са необходими инструменти.

ПРЕЦИЗНИ ЛАГЕРИ

Прецизно изработените лагери позволяват 

гладко и леко омекотено движение на 

моделната масичка.  

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА

Прецизното регулиране на дълбочината 

гарантира точност на пробива до 0.1mm.

АВТОМАТИЗИРАНО СРАБОТВАНЕ 

Пробиването стартира автоматично с при-

тискане на моделната масичка надолу.

330 mm 
 190 mm 
 240 mm 
1300 W 

 230 V / 50 Hz
5.5 kg

340 mm
190 mm 
220 mm 
100 W 

230 V / 50 Hz
6.5 kg
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