Producent van meng-,

opzak- en transport machines

Opzak lijn 1
Extra apparatuur
Audion IS Grip sealer
De Audion Grip sealer is een alternatief voor een
naaimachine.
Deze grip sealer is een stabiele seal installatie, de
zak moet stil staan op de transportband en vervolgens wordt deze door de grip sealer gesloten.
De maximum sealwijdte is 750 mm met een
5 mm dikke seal. Het energieverbruik van de machine is 1500 Watt. Het duurt ongeveer 3 tot 5 seconden om een zak dicht te sealen. Als de zak naar
de grip sealer toe komt, wordt de sealer gestart, met
behulp van een electronisch oog en deze stopt automatisch als de zak dicht zit.
Reserve sealdraden worden meegeleverd.
Deze grip sealer bestaat uit fijne mechanische componenten en dient in een droge omgeving te staan. Het is aanbevolen om deze
machine dan ook in een geclimatiseerde ruimte te plaatsen. Er is anders een
kans dat de machine kan gaan roesten.
Rotary heat sealer model RSP II

Quality

product

De rotary heat sealer is geschikt voor het
continue sealen van polyethyleen
zakken. Het is een roestvast stalen
machine en voldoet aan de CE normen.
De sealer heeft een variabele snelheidscontrole, variërend van 1 tot 20 m/min.
De verhitting vind plaats door roestvast
stalen met Teflon gecoate verwarmingselementen. De heat sealer kan tot 10 verwarmingselementen bevatten, deze
gebruiken elk 350 Watt en de sealer met waterkoeling bevat 8 verwarmingselementen en twee koel elementen.
De rotary heat sealer heeft een afneembare sealkop. Het innovatieve ontwerp
maakt het heel gemakkelijk om de sealbanden te verwisselen. De roestvast
stalen machine is in hoogte verstelbaar. De electro motor elektriciteit is een 3
fase 50 Hz 220/380V. De 200 liter koeltank wordt compleet met pomp, slangen
enz. geleverd. Dit model is speciaal ontworpen voor opzakmachines.
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