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U200

U300

€ 3.500 U400S

€ 4.200 U400

 € 52  MGD5
 € 52  MGD7
  € 53  MGD10
  € 53  MGD12
  € 53  MGD15

 
  € 39  U600S5
  € 39  U600S7
  € 39  U600S10
  € 39  U600S12

  460  JB
 145 JJP
 58 JE
 58 JQ 
 34 JSA4
 33 JSA7
 33 JSA10
 33 JSA12

€  1.180 J5x5A

€  1.600 J5x5S

€ 1.800 U300 

€ 360 MGA
€ 165 MGB

€ 390 MGZ
€ 165 MGB

€ 165 MGB

€ 165 MGB400

€ 3.400 U300P

€ 9.700 U500

€ 13.200 U600

 130 MGE
 130 MGO

 €   13,50 39711
 €   13,50 39712
 €   13,50 39713

 €   32,00 24221
 €   42,00 24222
 € 130,00 24223

€ 610  U600DT

U600
MultiChannel

U300P

39711

39712

39713

24221

2422324222

J5x5A

U200

U200K

€1.150

€165

                  CAPSATOARE

CAPSATOR pneumatic U400S cu bază 
echipat cu un sistem de evacuare a capsei montat pe un cărucior mobil. 
Caracteristici tehnice: 
•  Tampoane magnetice de diferite tipuri și fixe 
• Dispozitiv de blocare frontal acționat de comanda pedalei  
• Echilibrarea pneumatică a greutății căruciorului 
• Capete pentru introducerea capsei la diferite înălțimi:  5-7-10-12-15 mm

CAPSATOR pneumatic U400 cu bază
potrivit în special pentru asamblarea profilelor mari. 
Cea mai importantă caracteristică sunt încărcătoarele metalice. 
• 5 încărcătoare metalice, câte una pentru fiecare înălțime de capse
• Lățimea maximă a profilului 145 mm
• Distanța maximă între capse (cursă) 200 mm
• Baza cu înclinare variabilă
• Echilibrarea pneumatică a greutății căruciorului

CAPSATOR U500 
Asamblator electronic Minigraf Memory Program cu bază.
Programul mașinii vă permite să stocați până la 5000 de cadre.
Capsele pot fi inserate și suprapuse fără limite de cantitate.
• Alimentare pneumatică: Presiune 4-7 Bar - 58-100 PSI
• Lățimea max. a profilului: 80 mm • Înălțimea max. a profilului: 80 mm
• Distanța dintre capse (cursă) 145 mm
• Folosește capse de 5-7-10-12-15 mm
• Dimensiuni cu baza mm 770x770x1500 • Greutate: Kg 140

Include 3 tampoane de cauciuc care sunt utilizate pentru a bloca cadrul adaptându-se diferitelor tipuri (lemn moale 
sau dur, finisaje netede sau aspre etc.). Tampoanele sunt introduse în cavitățile suportului pentru tampoane.   

CAPSATOR U600
Asamblator electronic Minigraf MP MultiChannel cu bază.
Are aceleași caracteristici ca și capsatorul U500 Memory Program plus un 
container format din 5 compartimente care pot conține 5 tipuri diferite de 
capse (5-7-10-12-15 mm). Prin urmare, în cadrul aceluiași ciclu de lucru 
poate introduce și / sau suprapune capse de diferite înălțimi în pozițiile 
programate.
Programul mașinii vă permite să stocați până la 5000 de cadre.
• Alimentare pneumatică: Presiune 4-7 Bar - 58-100 PSI
• Lățimea maximă a profilului: 100 mm • Înălțimea maximă: 80 mm
• Distanța dintre capse (cursă) 140 mm
• Dimensiuni cu baza mm 770x770x1500 • Greutate: Kg 140

Capete pentru toate Minigraf:
Capete pt. capse de  5 mm 
Capete pt. capse de  7 mm
Capete pt. capse de 10 mm
Capete pt. capse de 12 mm
Capete pt. capse de 15 mm

Supape interschimbabile pentru container
de capse U600:
- grosime pentru 5 mm
- grosime pentru 7 mm
- grosime pentru 10 mm
- grosime pentru 12 mm

Tampon hidraulic dublu pentru U600     

 Accesorii pt. capsatoare "Joint"       €    Cod
• Bază cu inclinare variabilă  
• Pereche de extensii  pentru bază        
• Pătrat pentru hexagoane  
• Pătrat pentru octogonuri  
• Grosimi compensator 4 mm                 
• Grosimi compensator 7 mm                  
• Grosimi compensator 10 mm
• Grosimi compensator 12 mm

CAPSATOR JOINT  5x5A 
Capsator pneumatic de masa foarte usor de utilizat. Este potrivit pentru 
cadrele cu un volum de lucru de aproximativ 20 de cadre pe săptămână.
• Pedală cu cursă dublă: mai întâi blochează cadrul, apoi introduce clema
• Blocare pneumatică superioară • Lățimea maximă a tijei 10 cm
• Regulator de presiune și manometru
• Nr. De cicluri la viteza maximă: 40 de cicluri pe minut
• Dimensiuni 35x45x32 cm • Greutate 28 kg

CAPSATOR JOINT  5x5S  
Ca și capsatorul J5x5A, dar cu mai multe:
• Blocare manuală a pătratului • Presor frontal
• Regulator de coborâre a presorului vertical
• Selector care vă permite să alegeți ciclul manual sau automat
• Buton roșu cu capse de testare

CAPSATOR U300 ușor de folosit. Caracteristici:
• Blocare pneumatică a pătratului
• Pedală de comandă dublă  
• Deschidere pneumatică a alimentatorului de capse  
• Capete pentru introducerea capsei la diferite înălțimi: 5-7-10-12-15 mm

Tehnicienii noștri vă stau la dispoziție
pentru sfaturi și clarificări.

Video cu fiecare capsator 
pe site-ul www.rinaldin.ro

CAPSATOR pneumatic U300P 
pentru producția în masă de cadre. 
Introducerea capselor se realizează în trei poziții. Caracteristici: 
• Tampon de colț simplu și dublu
• Pedală de comandă dublă  
• Dispozitiv de blocare orizontală 
• Dispozitiv de blocare a profilelor moi
• Capete pentru introducerea capsei la diferite înălțimi:  5-7-10-12-15 mm

U400S
cu bază

U400
cu 

bază

Bază pentru U300
Suporturi laterale pentru U300

Bază pentru U300P
Suporturi laterale pentru U300P

Suporturi laterale pentru U400S

Suporturi laterale pentru U400

• Tampon negru pt. lemn tare
• Tampon deschis pt. lemn mediu
• Tampon albastru pt. lemn moale

Cele 3 tampoane sunt de culoare diferită
pentru a fi ușor de recunoscut:

• Suport magnetizat pentru a fi aplicat pe baza barei verticale
• Suport pentru tampon nemagnetizat care trebuie aplicat pe bara verticală cu două șuruburi
• Suport dublu, potrivit pentru rame mari cu forme speciale. Fixați cu șuruburi.

Accesorii pentru Minigraf:   €  Cod
Pătrat pt. hexagoane pt. U200-U300
Pătrat pt. octogonuri pt. U200-U300

CAPSATOR Minigraf U200 
Este potrivit pentru începători, pasionați și artiști.
Avantaje: ușurință în utilizare, întreținere minimă, suprafață de înclinare.
Lățimea maximă a profilului 130 mm.
Funcționează cu capse Minigraf de 5 - 7 - 10 - 12 - 15 mm.
Greutate Kg 38.
Suporturi laterale pentru Minigraf U200

www.rinaldin.ro
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