
Modelo WJ-HT-B:
Modelo jigger também disponível em versão HT para 
tingimentos a alta temperatura (até 130ºC).

Opcional: Versão jigger com contolador touch screen 
Univision Suíça para conexão com sistema de análise de 
banhos SmartLiquor.

D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Jigger de laboratório em aço inoxidável, usado para 
tingimento de banho curto até 100ºC, permitindo inclusive 
tingimento com solventes, graças a tampa que mantém o 
sistema fechado. Janela de vidro na tampa para acompanhar 
o tingimento.
Velocidade de transporte do tecido é programável.
O aquecimento é feito através de resistências elétricas em 
duas paredes externas do tanque. 
O resfriamento é feito por meio de serpentinas de água. 
Os dois cilindros, para desenrolar e enrolar o tecido são 
removíveis. 
Jigger disponível com largura de rolos 350mm e 500mm.

Um microprocessador Becatron modelo Datex Touch 
Screen 35 colorido (exclusivo MATHIS) baseado em sistema 
operacional Windows CE 5.0, com 102 programas de 50 
passos para o controle de teste / processo automático.  No 
display gráfico permite ver a curva real de teste / processo 
para acompanhamento comparada à curva programada.
Possui saída USB para uso de pen-drive ou conexão direta 
à impressora.

Jigger de laBOraTóriO
MOdelOs  WJ-B-350MM  e  WJ-B-500MM

Microprocessador 
datex Touch screen 35
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Werner Mathis ag
Rütisbergstrasse 3
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Jigger standard
(temperatura até fervura)

Jigger HT
(temperatura 

até 130°C)

dadOs TÉCNiCOs - MOdelOs        WJ-B-350       e          WJ-B-500

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

Diâmetro dos rolos 60 mm 60 mm

Diâmetro máx. de amostra enrolada 120 mm 120 mm

Peso da amostra (aprox.) até 0,7 kg até 1 kg

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

Volume de banho mínimo 0,5 litros 0,6 litros

Relação de banho mínima 1:3 1:3

Potência  /  Voltagem 2 kW  /  1 x 220 V 2,6 kW  /  1 x 220 V

Peso (aprox.) 80 kg 90 kg

Dimensões:


