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Digitale display handsealmachines
Beschikbare opties:

Reservedelenset en Balancer

Kenmerken
• Volledig instelbare verwarmingselementen, aandrukrollen en koelelementen om een grote variëteit aan
foliediktes te kunnen verwerken
• Traploos regelbare aandrijfmotor die instelbaar is van 0,5 tot 9 meter per minuut
• Digitale precisie thermostaat en verwarmingselementen met ingebouwde thermokoppels zorgen voor de
meest accurate methode om de sealtemperatuur te controleren en in te stellen
• De sealbanden kunnen zeer eenvoudig en snel verwisseld worden zonder gereedschap nodig te hebben
• Sterke getande transportriemen (HS-B) of sealbanden (HS-C) zorgen voor een stevige grip op de boven kant
van de zak door de hele machine heen. Dit betekent dat het transport van de zak tijdens het volledige sealproces volledig gecontroleerd plaatsvindt voor wat betreft timing en snelheid.
Lengte
Breedte
Hoogte (Variabel)

350 mm
130 mm

Transportsnelheid
Product range HS-C
Sealbanden HS-C
Productrange HS-B
Sealnaad breedte
Verwarmingselementen
Koelelementen
Aandrijfmotor
Temperatuur controle
Vermogen

tot 9 meter/min
Alle thermoplastische foliesoorten, buisfolie of zij-ingevouwen
Getefloniseerde stalen sealbandjes
Alle laminaatfoliesoorten
6mm (variabel)
Standaard is 1 paar verwarmingselementen
Standaard is de machine voorzien van 1 paar koelelementen
DC motor met vertragingskast
Digitale temperatuur controle
220V AC, 50Hz, enkele fase
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De PackAid HS-C en HS-B machines bieden een hoge kwaliteit en een betrouwbare zaksluitmethode.
De machines zijn beproefde sealers, geschikt voor een breed assortiment aan industriële
toepassingen. Er is speciale aandacht besteed aan de effectiviteit en efficiency van het sealen, terwijl
er tegelijkertijd rekening is gehouden met eenvoudig onderhoud. De PackAid HS-C en HS-B zijn
bijzonder universeel. De PackAid handsealmachines zijn uitgerust met digitale precisie
temperatuurregelaars, verwarmingselementen met ingebouwde thermokoppels en verwarming- en
koelelementen die ontworpen zijn om een hoge productiecapaciteit aan te kunnen. De PackAid HS-C
kan een grote variëteit aan PE foliemateriaal verwerken. De PackAid HS-B is geschikt voor de meest
veeleisende barrière laminaatfoliesoorten die voor zakken of pouches gebruikt worden. De beide
machine types zijn gemaakt voor een lange levensduur, geconstrueerd uit hoogwaardige
componenten. De beschermkappen zijn gemaakt van een slagvast ABS kunststof. De unieke
snelontspanner maakt het preventieve onderhoud en het wisselen van sealbanden of transportriemen
eenvoudig en zeer efficiënt.

