clipper®

Laundry Patch Fastener System

Emendas de aplicação fácil e rápida
Foi-se o tempo em que processo de emendas era lento e feito em multiplos estágios. Com o Clipper® Laundry Patch Fastener System,
basta um único processo para instalação dos grampos e as máquinas estarão de volta a operação. Os grampos metálicos Clipper são
fornecidos pré-carregados em um material de reparo. A ferramenta de aplicação utiliza uma prensa aquecida para segurar adequadamente
os grampos e simultaneamente aquecer e ativar a cola no interior do remendo. A cola aquecida fica líquida e penetra na correia, quando
resfriada, une as fibras do tecido e impede que os grampos se soltem. É um procedimento rápido e seguro.
Os grampos individuais
são presos no material
de reparo

FPO
Os pontos do grampo
são cobertos pelo remendo
durante a instalação

Os logotipos de reparo
personalizados estão
disponíveis
A prensa aquecida
ativa a cola durante
o rápido processo
de instalação

A estação de arrefecimento
integrada assegura a ligação
adequada do material de
reparo com a correia

Valor para o cliente:
• P
 rocesso em etapa única significa um processo de ligação
rápido e seguro
• I nstalação rápida e emendas duradouras significam
nenhuma perda de tempo de produção
• A
 cobertura do reparo evita que os grampos
se prendam ou danifiquem as roupas
• D
 e horas para segundos – todo o processo de reparo
Clipper® demora apenas 20 segundos

www.flexco.com
www.flexco.com

Quadro de seleção do tamanho do grampo e do
pino para reparo de roupas
Diâmetro
mínimo da
polia
15/16 pol. (25 mm)

Diâmetro
do fio

Tamanho
do pino de
conexão

Espessura da
correia

pol.

mm

pol.

mm

0,078 pol.
(2,0 mm)

0,024

0,62

0,055

1,40

25SP

Ferramentas
de instalação

Ferramentas de instalação e grampos

Clipper®

Fixadores mecânicos
Largura do
reparo

O sistema hidráulico elétrico PRO-150
oferece a metodologia mais rápida e fácil
para a instalação dos grampos de reparo.
A ferramenta de instalação de ganchos
inclui uma estação de aquecimento/
pressão e uma estação de arrefecimento.

AÇO INOXIDÁVEL
Número
do pedido
(Caixa)

GALVANIZADO DE 316L

Código
do item

Número do
pedido (Caixa)

Código
do item

Ganchos
por tira

Tiras
por
caixa

pol.

mm

1,38

35

25SP-G-035W-P

05512

25SP-SS-035W-P

05522

15 + 16

200

1,57

40

25SP-G-040W-P

05513

25SP-SS-040W-P

05523

19 + 20

200

1,89

48

25SP-G-048W-P

05514

25SP-SS-048W-P

05524

24 + 25

200

1,97

50

25SP-G-050W-P

05515

25SP-SS-050W-P

05525

26 + 27

200

2,24

57

25SP-G-057W-P

05516

25SP-SS-057W-P

05526

30 + 31

200

2,48

63

25SP-G-063W-P

05517

25SP-SS-063W-P

05527

33 + 34

200

2,95

75

25SP-G-075W-P

05518

25SP-SS-075W-P

05528

39 + 40

200

3,54

90

25SP-G-090W-P

05519

25SP-SS-090W-P

05529

46 + 47

100

3,94

100

25SP-G-100W-P

05520

25SP-SS-100W-P

05530

54 + 55

100

4,53

115

25SP-G-115W-P

05521

25SP-SS-115W-P

05531

61 + 62

100

Bomba hidráulica e ferramenta de instalação de ganchos PRO-150
(Não inclui adaptador)

O PRO-120 oferece um método manual,
porém rápido, para instalar grampos de
reparo. A ferramenta de instalação de
ganchos inclui uma estação de aquecimento/
pressão e uma estação de arrefecimento.

Fonte de alimentação

Número do pedido

115 Volt; Fase única; 60 Hz

PRO-150-115V1PH-60HZ

Código do item

230 Volt; Fase única; 60 Hz

PRO-150-230V1PH-60HZ

04380

230 Volt; Fase única; 50 Hz

PRO-150-230V1PH-50HZ

04381

04379

200 Volt; Trifásico; 60 Hz

PRO-150-200V3PH-50/60HZ

04382

230 Volt; Trifásico; 60 Hz

PRO-150-230V3PH-50/60HZ

04383

400 Volt; Trifásico; 60 Hz

PRO-150-400V3PH-50/60HZ

04384

Adaptador para ferramenta de instalação de ganchos PRO-150
(inclui pino aferidor de 1,6 mm)

Tamanho do gancho

Número do pedido

Código do item

Reparo 25

P150CLPR25SPP115V

04377

Reparo 25

P150CLPR25SPP230V

04415

Ferramenta de instalação de ganchos PRO-120

(Não inclui adaptador ou controlador de temperatura – comprado separadamente)

O cortador de correias nº 25 é um método
rápido e preciso para cortar as correias no
tamanho correto.

Número do pedido

Código do item

PRO-120

04374

Adaptador para ferramenta de instalação de ganchos PRO-120
(inclui pino aferidor de 1,6 mm)

Tamanho do gancho

Número do pedido

Reparo 25

P120CLPR25SPP

Código do item
04376

Controlador de temperatura para ferramenta
de instalação de ganchos PRO-120

As cortadoras tipo pinças podem ser
usadas para cortar pontas de correia
e cantos de entalhe do reparo do grampo
instalado para evitar que as bordas se
prendam durante a operação.

Número do pedido

Código do item

PRO-120TC-115V-60HZ

04378

Cortador de fita 25
Número do pedido
Cortador-25-26

Código do item
04101

Pinças de fita 25
Número do pedido
TC-50

Código do item
04122
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