Maşini de ambalat în folie termocontractibilă
cu sudură în L şi clopot SMIPACK SL
Maşinile SMIPACK sunt fabricate în Italia sub un control strict al calităţii şi sunt
recunoscute pentru fiabilitatea şi uşurinţa în utilizare.
Proiectarea internă a plăcilor electronice asigură o versatilitate deosebită şi o
corelare perfectă între comenzi şi funcţiile maşinii.
Seria SL este destinată producătorilor ce caută soluţii simple şi rapide de
ambalare a produselor de mărime medie spre redusă. Seriei SL îi este
caracteristic tipul de sudură în L şi clopot, include două modele şi este indicată
pentru producţii de pana la 200 pachete pe oră.

Caracteristici şi avantaje:


Sistem de sudură şi termocontracţie într-o singură operaţiune



Lamă de sudură teflonată



Reglare înălţime plan de lucru



Plan de încărcare şi suport rola de folie reglabil în funcţie de dimensiunea
pachetului



Electromagnet de reţinere a cadrului de sudură



Ridicare automată a cadrului de sudură



Sistem de răcire a cadrului maşinii



Panou de comandă LCD alfanumeric echipat cu 3 programe de lucru cu
posibilitate de memorare şi procesor de 16 bit care permite un control
simplu şi precis al operaţiunilor de mai jos:
-

starea maşinii

-

reglarea temperaturii de sudură

-

reglarea timpului de termocontracţie

-

reglarea temperaturii din camera de termocontracţie

-

reglarea întârzierii termocontracţiei



eventualele probleme

Relee solid state (în locul celor convenţionale) care asigură o funcţionare
silenţioasă şi permit o întreţinere facilă



Consum energetic redus



Conformitate cu normele CE în vigoare

Caracteristici

UM

SL 44

SL 56

Alimentare electrică

(V)
(Hz)

Putere instalată

(W)

1650

2400

Bara sudură

(mm)

440 x 300

560 x 430

Înălţime maximă pachet

(mm)

150

200

Producţie orară
medie

220-240*
50/60

(buc)**

Pana la 200

Dimensiune maximă bobină

(mm)

400 x ф 300

500 x ф 300

Dimensiuni maşină inclusiv
căruciorul

(mm)

954 x 564
h 970

1144 x 701
h 1013

Masa netă maşină inclusiv
căruciorul

(kg)

63

83

Dimensiuni maşina ambalată
inclusiv căruciorul

(mm)

-

1230 x 910
h 815

Dimensiuni maşina ambalată

(mm)

1020 x 640
h 571

1230 x 910
h 815

Dimensiuni cărucior ambalat

(mm)

605 x 500
h 220

Masa maşina ambalată inclusiv
căruciorul

(kg)

-

Masa maşina ambalată

(kg)

76

Masa cărucior ambalat

(kg)

15

* disponibil, la cerere, cu alimentare electrică de 110-120 V 1PH-N-PE 50/60
** viteza menţionată se poate modifica odată cu dimensiunea produsului, forma
acestuia şi tipul de folie utilizată.
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