ZGRZEWRKI ROTACYJNE
Zgrzew ciągły – stały
do folii laminowanych i PP

polystar® 400 DSM with floor-stand conveyor

polystar® 400 DSM z przenośnikiem podłogowym

400 DSM z stojakiem

620 DSM zgrzewarka na stół

620 DSM-HC zgrzewarka kartonik folia
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PROBLEM Z PAKOWANIEM?
ZAPAKUJEMY TO
Zastosowania:
Specjalnie do laminatów oraz folii tzw. aluminiowych lub papier – folia.
Zgrzewarki serii 400 DSM polystar® skutecznie zgrzewają wszystkie tzw.
laminaty , pewny i trwały zgrzew zabezpiecza pakowany product.
Zgrzewarki Polystar® 400/600DSM dzięki swojej specjalnej konstrukcji
są przeznaczone do ciężkich zastosowań przemysłowych. Modele
wykonane z stali nierdzewnej doskonale nadają się do przemysłu
spożywczego, doskonale zgrzewają torebki przeznaczone do produktów
aromatycznych, oraz wymagających bezpiecznego zamknięcia np. mleko
w proszku etc.
Obsługa:
Po włączeniu potrzeba krótkiego czasu aby zgrzewarka była gotowa do
pracy. Obsługa jest bardzo prosta – nie jest potrzebne żadne specjalne
przeszkolenie. Operator podaje torebkę do zgrzewarki. Dalej prowadnice
podtrzymują torebkę I przesuwają do układu zgrzewającego I
chłodzącego. Podczas przesuwania torebka jest zgrzewana i zamykana
przez odpowiednie rolki.
polystar® 400 DSM
 jest przeznaczone do pakowania pionowego
 dystans pomiędzy końcem torebki a zgrzewem to ok. 3,5 cm.
 prędkość 6,2 m/min.
 opcje prędkości to 3, 9 or 12 m/min. są dostępne na życzenie
 szerokość zgrzewu 12 mm, inne na życzenie klienta
 dla torebki o wadze 400 gram nie jest potrzebny żaden przenośnik
polystar® 400 DSM-H
 tak jak polystar® 400 DSM, ale z zgrzewem 80mm od końca
otwartej torebki .
polystar® 620 DSM
 przeznaczona do zgrzewania horyzontalnego
 dystans od końca torebki ok 50 mm.
 prędkość 6,2 m/min.
 na zamówienie wersja podawania z lewej strony na prawą
 szerokość zgzrewu 12 mm
polystar® 620 DSM-HC
 tak jak polystar® 620 DSM, ale do zgrzewania kartonika z folią .
 na zamówienie wersja podawania z lewej strony na prawą

400DSM standard

400DSM - H

620DSM

WAŻNE:
Polystar® 400 DSM and 620 DSM nie są przeznaczone do folii PE.

620DSM-HC

Podstawowe dane techniczne
polystar®

400 DSM

400 DSM-H

620 DSM

620 DSM-HC

Prędkość produkcyjna
Odległość od końca worka
Szerokość zgrzewu
Grubość zgrzewanej folii
Zużycie mocy
Wymiary
Waga netto

6,2 m/Min.
30 mm
12 mm
0,8 mm
0,5 kWh
610 x 160 x 210 mm
12,0 kg

6,2 m/Min.
80 mm
12 mm
0,8 mm
0,5 kWh
610 x 260 x 130 mm
13,5 kg

6,2 m/Min.
30 mm
12 mm
0,8 mm
0,4 kWh
620 x 310 x 190 mm
17,0 kg

6,2 m/Min.
30 mm
12 mm
0,8 mm
0,4 kWh
610 x 210 x 190 mm
15,0 kg

Zasilanie
230 V/50 Hz
230 V/50 HZ
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
Wszystkie zgrzewarki są wyposażone w 1,5 metra kabel zasilający. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych
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Zgrzewarka rotacyjna 400DSM – standard. Posiada niemiecki znak
bezpieczeństwa GS, CE, jest produkowana w Niemczech w Hamburgu
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