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Automatyczna maszyna pakująca

Automatyczna maszyna pakująca

Całkowite zamykanie
stosów (zgrzew z czterech
stron) o wysokości do 150
mm z szybkością do 25
paczek na minutę bez
konieczności obkurczania.
C740 LTR doskonale sprawdzi się zarówno w introligatorni jak i w ekspedycji.

Możliwości pakowania
Długość min./maks.:

mm

150 ÷ 450

Szerokość min./maks.:

mm

100 ÷ 500

Wysokość min./maks.:

mm

10 ÷ 350

Powyższe dane mogą ulec zmianie.

800 ÷ 950

SPECYFIKACJA

C740 LTR idzie o krok dalej i umożliwia całkowite zamykanie stosów z czterech stron z szybkością do 25 paczek na minutę. Specjalny
system zgrzewadeł bocznych, w jaki wyposażony jest model C740 LTR, pozwala wykonać opakowanie zamknięte paczki/pakietu,
którego wysokość nie przekracza 150 mm.
W przypadku paczek wyższych niż 150 mm stosuje się bezpieczne foliowanie rękawowe (owĳanie paczki wstęgą folii) i obkurczanie.
Dzięki precyzyjnemu czujnikowi fotoelektrycznemu maszyna jest w stanie ocenić różnicę w wysokościach paczek i automatycznie
odłączyć zgrzewadła boczne. Ścinki folii, powstające przy zgrzewaniu, są automatycznie odsysane i podciśnieniowo kierowane do
pojemnika zbiorczego, co ułatwia ich późniejszy recykling.
Firma Sitma obecna jest na rynku maszyn do pakowania od 40 lat i oferuje gruntowne szkolenia oraz wsparcie techniczne ﬁrmom na
całym świecie. Przeszkoleni przez Sitma inżynierowie pomogą Państwu określić najodpowiedniejsze dla Państwa potrzeb konﬁguracje
sprzętu oraz będą czuwać nad jego właściwą instalacją. Ponadto, w celu najlepszego wykorzystania dokonanej przez Państwa inwestycji, gruntownie przeszkolą pracowników Państwa ﬁrmy w zakresie obsługi zakupionych maszyn.

2150 ÷ 2300

2150 ÷ 2300

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz opatentowanego systemu docisku paczek, odpady folii w maszynie
C740 TR są ograniczone do absolutnego minimum, a wydajność pakowania wynosi 25 paczek na minutę.
Kompaktowe wymiary C740 TR sprawiają, że z łatwością będzie pasować do każdej linii produkcyjnej. Maszyna C740 TR wyposażona
jest w tunel termiczny, można ją podłączyć do niemal każdej układarki krzyżowej lub wiązarki na taśmę polipropylenową.
Urządzenie mierzy każdą podaną paczkę i odmierza odpowiednią ilość folii, opatentowany system ściskania paczek zapewnia stabilność, co ułatwia foliowanie pakietów o różnej wysokości – od jednego egzemplarza aż do wysokości 350 mm.
Szeroki wybór urządzeń podających i transporterów sprawia, że maszyna C740 TR może być włączona w ciąg linii produkcyjnej. Stosy
mogą być obracane w celu zmiany orientacji przed ich wprowadzeniem do sekcji foliującej. Istnieje również specjalna funkcja „two-up”
umożliwiająca jednoczesne podawanie i foliowanie dwóch stosów.
Do zastosowań specjalnych dostępne są dodatkowe opcje podawania i odbioru paczek.
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Długość min./maks.:
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mm

100 ÷ 500

Wysokość min./maks.:
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Powyższe dane mogą ulec zmianie.
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Pakowanie w folię stosów gazet
i książek z szybkością do 25 paczek
na minutę o wysokości do 350 mm.
C740 TR doskonale sprawdzi się
zarówno w introligatorni jak
i w ekspedycji.
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