
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Foulard de laboratório para o controle de qualidade, 
pesquisa e desenvolvimento de cores e acabamentos.

Trabalha em posição vertical com tina de impregnação 
(removível), ou em posição horizontal com banho entre 
os rolos.
Seus rolos são revestidos de borracha nitrílica com dureza 
65-70 ShoreA e diâmetro 110mm. 
Foulard disponível com largura de rolos  de 350mm 
ou 500mm. (Largura útil de 300mm e 450mm 
respectivamente).
A pressão se dá por sistema pneumático.
Controle de velocidade de 0,2 a 8,0 m/min através de 
potenciômetro e inversor de freqüência.

Ducha acoplada para limpeza do foulard.
Filtro de ar com lubrificação para o sistema pneumático.

foulard vertical & horizontal
ModeloS  fvh-B-350  e  fvh-B-500
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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

dadoS tÉcnicoS - ModeloS  fvh-B-350       e           fvh-B-500

Largura de rolos (largura útil) 350 mm  (300 mm) 500 mm  (450 mm)

Dureza de rolos 65 Shore A 65 Shore A

Velocidade 0,5 - 8,0 m/min 0,5 - 8,0 m/min

Volume máximo da tina (vertical) 1,3 litros 1,9 litros

Volume de banho entre rolos (hor.) 300 ml 400 ml

Pressão de ar comprimido 6 bar  (90 psi) 6 bar  (90 psi)

Potência  /  Voltagem 0,8 kW  /  1 x 220 V 0,8 kW  /  1 x 220 V

Dimensões L 75 x P 60 x A 72cm L 90 x P 60 x A 72 cm

Peso (aprox.) 105 kg 115 kg

Acessórios:

tina econômica 
Volume máximo de 

200 ml 
Posicionada a frente 

dos rolos.  
Ideal para banhos 

pequenos.

cilindros em
Posição vertical

enrolador / desenrolador: 
Rolos para enrolar / desenrolar 

amostras longas

cilindros em
Posição horizontal

tina de imersão com facas: 
Dispositivo para recobrimento em uma face 
apenas, por meio de tina adicional, rolo de 

imersão e duas facas raspadoras.
Necessita de enrolador/desenrolador.


