
size press
Modelo  sp-B-350MM

D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Prensa tipo Size Press horizontal de laboratório, similar a 
um foulard usado para controle de qualidade, pesquisa e 
desenvolvimento no tingimento e acabamento de amostras 
de papel.
Controle de pressão pneumático e velocidade variável de 
5 a 100 m/min através de potenciômetro e inversor de 
freqüência.
Rolos com diâmetro 110mm e largura 350mm revestidos 
de borracha nitrílica com dureza 65-70 ShoreA.
Duas facas raspadoras estão instaladas abaixo  dos rolos, 
com pressão variável para remover o excesso de banho 
dos rolos, e para não deixar a folha de papel enrolar nos 
cilindros.
Um pedal de segurança para start/stop libera as mãos do 
técnico, facilitando o trabalho.
O banho de impregnação é colocado entre os dois rolos 
espremedores, com vedações laterais; volume de 280ml.
Uma das vedações laterais possui uma válvula para drenar 
o banho.
Ducha acoplada para limpeza do foulard.
Filtro de ar com lubrificação para o sistema pneumático.

opcional:
Rolos aquecidos por sistema de óleo térmico aquecido por 
resistência elétrica, com bomba de circulação.
Neste caso os rolos são cobertos com silicone no lugar de 
borracha nitrílica.
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Werner Mathis AG
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de laboratório Mathis ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP,  Brasil
Tel:  55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br

rolos espremedores
(tampa de proteção aberta

facas raspadoras na parte 
debaixo dos rolos espremedores

dAdos TÉCNiCos - Modelo  sp-B-350MM

Largura de rolos 350 mm

Largura útil de rolos 300 mm

Dureza de rolos 70 Shore A

Volume (entre os rolos) 280 ml

Velocidade 5 - 100 m/min

Pressão de ar comprimido 6 bar  (90 psi)

Potência  /  Voltagem 4,5 kW  /  1 x 220 V

Dimensões L 120 x P 90 x A 75cm 

Peso (aprox.) 105 kg

900 mm1200 mm
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