Zgrzewarki
Rotacyjne
dla folii PE - polietylen oraz PP - polipropylen
PP polipropylen

Zgrzewarka 350DSM z
przenośnikiem samonapędowym

polystar® 350 DSM

polystar® 350 DSM-TE

Dystrybutorem zgrzewarki jest firma

polystar® 350 DSM-H

astrapack

Astrapack, www.astrapack.pl, info@astrapack.pl, tel. kom. 504 130 938

Zgrzewanie przemysłowe
Zgrzew liniowy stałocieplny
Zastosowanie:
Najszybsza z zgrzewarek polystar® o stałocieplnym liniowym zgrzewie i prędkość
do 10 m/1min. Uniwersalne zastosowanie do wszelkich rodzajów worków foliowych
z polietylenu o grubości do 2x300my . Zgrzewarka może pracować w przemyśle
spożywczym jak i też znajduje zastosowanie w konfekcjonowaniu materiałów
technicznych. Ten rodzaj zgrzewania w 100% zabezpiecza pakowany produkt
przed kurzem i wodą.

Obsługa:
Zgrzewarki jest bardzo łatwa i prosta. Po włączeniu zgrzewarki i nastawieniu
parametrów pracy maszyny należy chwilę poczekać aż zgrzewarka osiągnie
zadaną temperaturę i będzie gotowa do pracy. Następnie operator podaje worki.
Układ pozycjonujący i zgrzewający przytrzymuje worek i przesuwając liniowo
zgrzewa brzegi worka
Zgrzewarki polystar® posiadają niemicki znak bezpieczeństwa GS i CE

polystar® Zgrzewarki 350 DSM o zgrzewie ciągłym, stałym




dla zamykania worków PE do 150 gram bez podtrzymania .
dystans między zgrzewem a końcem worka ok 30 mm.

polystar® Zgrzewarki 350 DSM-TE o zgrzewie ciągłym, stałym




dla zamykania worków PE do 400 gram bez podtrzymania.
Dystans między zgrzewem a końcem worka ok 60 mm.

polystar® Zgrzewarki 350 DSM
Wykonanie specjalne:







350 DSM-H and 350 DSM-TE-H
dla zgrzewania toreb na zakupy poniżej rączki. Max. dystans od brzegu worka
do 150 mm.
350 DSM-DS and 350 DSM-TE-DS
Zgrzewarki o podwójnym zgrzewie I szerokości 2 x 5 mm
350/.6 DSM and 350/.6 DSM-TE
Te modele zgrzewarek mają 6mm szeroki zgrzew
350 DSM and 350 DSM-TE z elektroniczną kontrolą temperaury
Zgrzewarki z termoparą dla specjalnych folii np. folie wiskozowe, polipropylen
350 DSM-TE-SV
Zgrzewarka z układem odcinający za zgrzewem. Zamykanie worków i
odcinanie resztki folii w jednym cyklu.

Podstawowe Dane Techniczne:
polystar®
Prędkość zgrzewania
Wysokość od brzegu worka
Szerokość zgrzewu
Grubość folii
Zużycie energii
Wymiary
Waga netto
Zasilanie

350/5 DSM
350/10 DSM 350/5 DSM-TE
350/10 DSM-TE
5,5 m/Min.
10 m/Min.
5,5 m/Min.
10 m/Min.
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
2 x 0,3 mm
2 x ,015 mm 2 x 0,3 mm
2 x 0,15 mm
0,3 kWh
0,3 kWh
0,3 kWh
0,3 kWh
400 x 90 x
400 x 90 x
510 x 80 x
510 x 80 x
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
6,5 kg
6,5 kg
7,0 kg
7,0 kg
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz 230 V/50 HZ
230 V/50 Hz
Wszystkie maszyny są wyposażone w 3 m kabel zasilający
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350/5 DSM-H
5,5 m/Min.
150 mm
4 mm
2 x 0,3 mm
0,3 kWh
400 x 90 x
340 mm
11,0 kg
230 V/50 Hz

