
WIELE WYMIARÓW WORKÓW
Z JEDNEJ MAŁEJ MASZYNY

Maszyna Simplicita  Bag  Smart zajmuje
minimalną powierzchnię.      
Przyjazna konstrukcja pozwala na łatwe dla
operatora czynności pakowania.
Konstrukcja daje również możliwość 
rozbudowy o dodatkowe opcje. Zmiana funkcji
zgrzewarki z ręcznej na automatyczną jest 
proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. 
Zastosowano system:Włącz i Pracuj.

OPIS DZIAŁANIA
Łatwe dla operatora założenie rolki folii  
w postaci rękawa.  Po założeniu folii maszyna
automatycznie zaciąga folię i przygotowuje 
worek do włożenia pakowanego przedmiotu. 
W cyklu automatyczny lub ręcznym odbywa się
podanie przedmiotu. Maszyna w cyklu 
automatycznym zgrzewa - zamykając worek 
Jednocześnie zaciąga nową folię i formuje 
otwarty kolejny worek.

ZALETY MASZYNY I JEJ 
MOŻLIWOŚCI

Simplicita Bag Smart jest łatwą w użyciu 
Zgrzewarką, do formowania worków, otwierania, 
I ich zgrzewania. Zastosowanie maszyny do 
pakownia różnorodnych  produktów czyni ją 
bardzo uniwersalną. Jest przeznaczona do  
ciężkich  zastosowań przemysłowych i pakuje 
wiele produktów takich jak: art. techniczne,
medyczne, spożywcze, chemiczne i wiele innych.

ACCESSORIES  (Więcej niż 30 urzadzeń peryferyjnych jest dostępnych)

Kompletacja na pas transmisyjny Start maszyny po włożeniu produktu Drukarka termotransferowa Ciężki produkt podtrzymywany przez
dedykowany przenośnik odprowadzający

Opcja podwójnych worków

RÓŻNE DŁUGOŚCI WORKÓW Z 
JEDNEJ POJEDYNCZEJ ROLKI

Simplicta  Bag Smart pracuje dobrze  na 
folii LDPE  i może produkować worki o dowolnej 
Długości. Alternatywne folie takie jak Polipropylenowe  
kompozytowe, wielowarstwowe, tzw. Alu folie
barierowe, antykorozyjne VCI, HDPE mogą być ,  
używane po próbach i testach w dziale technicznym 
producenta.

WŁAŚCIWOŚCI
• Zmiana rolki folii poniżej 60 sekund

• Maksymalna produkcja: 60 worków/1min, 
zależnie od długości worka, konfiguracji  maszyny i rodzaju pakowanego produktu

• Regulowane otwarcie wlotu podawania

• Odprowadzenie worka w dowolnym kierunku

• Wysokość robocza 870mm

• Pamięć parametrów  produkcyjnych maszyny 
  takich jak: długość worka, 

temperatura zgrzewania, czas zgrzewania, etc.

• Pokrycie metaliczne w systemie  ABS 

• Możliwość produkcji pustych worków do 
różnorodnego użytku

• Kontrola błędów produkcyjnych

• Możliwość włożenia ręki bezpośrednio do worka 
(w celu precyzyjnej aplikacji produktu)

• Łatwe przemieszczanie (kółka na życzenie )

• Przyjazny dla operatora panel dotykowy język 
polski

• Operator może stać lub siedzieć podczas pracy

• Przyjazny i czytelny system raportowania błędów

DYSTRYBUTOREM ZGRZEWAREK JEST:

Firma ASTRAPACK tel.+ 48 504 130 938
info@astrapack.pl, www.astrapack.pl

NOWA PAKUJĄCA MASZYNA MAX WYDAJNOŚĆ MIN. ZAJMOWANA POWIERZCHNIA 

GOTOWE WORKI

RÓŻNE DŁUGOŚCI 
Z JEDNEJ ROLKI

MAŁY ZAJMOWANY OBSZAR

NOWE STEROWANIE 
NOWE OPCJE

KOMPAKTOWA

NEW

NOWY dotykowy wyświetlacz

MASZYNA

NEW
220 400 H 600 H
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