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MASZYNA PAKUJĄCA APF3AS

opis maszyny ::

produkt ::

Maszyna pakująca APF3AS jest odpowiednia do pakowania jabłek, gruszek,
pomidorów, cytrusów i innych delikatnych produktów w półrękaw foliowy
LDPE na roli.
Poprzedni model został ulepszony w taki sposób, aby zajmował mniej miejsca w pakowni i oszczędzał
do 3% materiału opakowaniowego. Solidność, wytrzymałość i moc zostały zachowane. Unikatowy system
napełniania chroni produkt przed zacinaniem i uszkodzeniem podczas procesu napełniania o dużej prędkości.
Działanie maszyny – podawanie produktu, nadruk opakowania, napełnianie i zamykanie – jest w pełni
zautomat yzowane. Maszyna wykonana jest ze stali nierdzewnej, dlatego jest bardzo wytrzymała,
nie zanieczyszcza produktu i jest prosta w obsłudze. System napełniania wyposażony jest w ruchomą ściankę
boczną, klapę przyspieszającą napełnianie i podwójne dno podnośnika, które eliminują ryzyko mechanicznego
uszkodzenia produktu.
Czujnik wykrywający sekwencyjne oznaczenie na opakowaniach jest ruchomy i pracuje na bazie własnej
niezależnej pamięci. Wysokość i nachylenie wewnętrznego transportera są płynnie regulowane mechanicznie.
Wszystkie funkcje można programować i zapisać „user friendly“ za pośrednictwem terminalu z ekranem
dotykowym, zatem wszystkie ustawienia można wgrać, poprawić lub zapisać w ciągu kilku sekund i szybko
uruchomić maszynę.
Maszyny APF3AS mogą być na życzenie wyposażone w jednostkę makroperforacyjną w celu zapewnienia wentylacji
produktu i/lub system do tworzenie woreczków z półrękawa foliowego.

dane techniczne ::
zakres pakowania
jednostka sterowania
sterowanie
połączenie elektryczne
zużycie powietrza
zużycie energii elektr.
wymiary
masa

akcesoria do wyboru ::
0,5-3 kg
procesor programowania Omron
ekran dotykowy
400 V+ N+ PE 50 Hz
6-7 bar / 200 litrów na minutę
3,2 kW
S×D×W / 1390×4505×1330 mm
470 kg

przerób na minutę ::
1 kg porcja

26 - 28 worków

3 kg porcja

17-19 worków

- jednostka zamykająca Kwik Lok®
(twister, zapięcia Kwik Lok)
- jednostka zamykająca NEWTEC TM30
(Twister, taśma klejąca)
- hot stamp, drukarka
termotransferowa lub atramentowa
- jednostka do oddzielania gotowych
woreczków
- jednostka dziurkująca,
makroperforacja

worek twister

półrękaw - wymiary ::
min. szerokość

225 mm

maks. szerokość

400 mm

maks. wysokość

450 mm

APF3AS

110 mm

950 mm

1300 mm

1390 mm

4505 mm

170 mm

