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Hitec Airworker C45 - Légpárna gyártó 
 

 

 Többféle töltőmérete bármilyen termék csomagolására 
lehetőséget nyújt. 

 A gép átlagosan 45 légpárnát készít percenként. 
 Többszörösen tesztelt, magas tartósságú anyagokból 

készül, kizárva ezzel a meghibásodás lehetőségét. 
 A cégünk folyamatos anyagutánpótlást biztosít raktárról 

a folyamatos termelés érdekében. 
 Egyszerűen kezelhető, használata nem igényel különös 

hozzáértést. 

Specifikáció 
 Magas minőségű, többféle méretben és vastagságban kapható 

fólia, melyekből különböző keménységű légpárnák fújhatóak. 
 A gép könnyű (6 kg), beszereléséhez nem szükséges speciális 

állványzat vagy berendezés. 
 Csak a speciális kötözőkkel együtt ad tökéletes rögzítést, és 

biztonságot az áruszállításkor. 

 
 

 
 
 

Termékjellemzők 
 
Használata ajánlott minden olyan területen ahol az árukat töréstől 
és rázkódástól védeni kell. Kiválóan használható bármilyen 
környezeti viszonyok közt.  
Az élekkel és tüskékkel rendelkező termékek csomagolására és 
térkitöltésére nem alkalmas, mivel ezek a felületek a 
légpárnákat kiszúrják! 

Részletek (töltőanyagok) 

Típus Méret (szél, hossz, vastag) Anyag Szín 

100/120-25 100 * 120 mm / 100m – 25 mikron Fólia Áttetsző 

100/230-25 100 * 230 mm / 100m – 25 mikron Fólia Áttetsző 

100/230-40 100 * 230 mm / 100m – 40 mikron Fólia Áttetsző 

100/230-60 100 * 230 mm / 60m – 60 mikron Fólia Áttetsző 

133/230-25 133 * 230 mm / 100m – 25 mikron Fólia Áttetsző 

133/230-40 133 * 230 mm / 100m – 40 mikron Fólia Áttetsző 

133/230-60 133 * 230 mm / 60m – 60 mikron Fólia Áttetsző 

100/120-40 100 * 120 mm / 100m – 40 mikron Fólia Áttetsző 

 

A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban azok 
pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatólagos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A 
hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a 
Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó 
kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem az 
Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott veszteségért 
vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak vagy javaslatnak semmilyen kötelező 
érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés mást nem állít.  




