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FLOW PACK DXDZ-250D
Cena

46 500,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu
Pozioma, półautomatyczna maszyna pakująca (HFFS) przeznaczona do pakowania produktów o różnych kształtach w saszetki. Urządzenie może być indywidualnie dostosowane pod dany
produkt. Nowoczesna technologia zapewnia najwyższy osiągalny poziom wydajności. Elektroniczny system sterowania synchronizuje ruchy trzech głównych napędów maszyny. System ten
zapewnia wysoką wszechstronność i elastyczność w trakcie zmiany produktu, a także doskonałą dynamikę ruchów maszyny. Ta technologia wraz z siłą, niezawodnością, ergonomiczną
konstrukcją i łatwością czyszczenia pozwala na uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia. Istnieje możliwość wyposażenia w podajnik zależnie od produktu. Flow pack może być łatwo
wkomponowany w prostą linię produkcyjną. Maszyna może być przeznaczona do kontaktu z art., spożywczymi. Została zaprojektowana w taki sposób, aby uniknąć ryzyka infekcji, choroby,
zarażenia. Elementy łatwo można oczyścić przed każdym użyciem. Wszystkie powierzchnie mające kontakt z produktem mają powierzchnię gładką lub wykonane są ze stali szlachetnej,
odpornej na korozję. Budowa maszyny wyklucza przenikanie substancji do produktu.
Zastosowanie:
Maszyna przeznaczona do wysokiej skali produkcji, dla rynku wyrobów spożywczych i niespożywczych.
Funkcje:
Wykonuje opakowania potrójnie zgrzewane ( poprzeczny góra, dół i wzdłużny na środku ) z jednej folii na rolce
Trzy niezależne napędy: szczęki, rolki, podajnik
Kierunek pracy: od lewej do prawej
Łatwy dostęp do mechanicznych i elektrycznych komponentów
Poprzeczne szczęki zgrzewające
Rolki w parach ciągnące i zgrzewające folię wzdłuż
Somocentrujące mocowanie folii z ramieniem sterującym systemem hamowania
Przenośnik wejściowy
Kolorowy ekran dotykowy do ustawiania parametrów maszyny długość opakowania, szybkość cięcia, wyświetlania statusu operacyjnego i komunikatów o błędach
Konfigurowanie różnych długości saszetek w określonym zakresie
Fotokomórka do zadrukowanej folii
Odwijarka folii z niezależnym napędem
Regulacja temperatury odpowiednia do różnego rodzaju folii
Szczęki zgrzewające do folii wielowarstwowych
Odpowiedni do wyższych produktów, o stałych i regularnych kształtach jak chleb, batony, mydło itd. Rozpraszające się produkty muszą być na tacce.
Podwójne ostrza
Podajnik płytkowy
Folia od góry, zgrzew na dole lub folia od dołu, zgrzew na górze
Opcje dodatkowo płatne:
Datownik, dogazowanie, wykrojnik eurozawieszki, różne rodzaje i typy przenośników wejściowych, wersja ze stali szlachetnej.
Parametry techniczne:
Zasilanie: 230 V/ 50 Hz
Moc silnika: 2,4 kW
Długość worka: 120-280 mm lub 65-190 mm
Szerokość worka: 30-110 mm
Szerokość folii: max. 250 mm
Średnica rolki folii: max. 320 mm
Wysokość pakowanych obiektów: max. 55 mm
Prędkość pakowania: 40-230 worków/ min
Wymiary zewnętrzne [dł. x szer. x wys.]: 3770 x 640 x 1450 mm
Waga: 600 kg
Czas realizacji ok. 8 tygodni.
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