SUPERSEALER SB40

SEALMACHINE MET ROTERENDE
DOORLOOPBAND

De Supersealer SB40-sealmachine met roterende band verzegelt op continue
basis een breed assortiment van zakjes uit verschillende materialen tegen een
hoge snelheid en op een efficiënte manier. De krachtige roestvrijstalen
constructie van de SB40 in combinatie met de bewezen bandsealtechnologie
en de gebruikersvriendelijke knoppen verzekeren hoge prestaties in
veeleisende toepassingen.
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T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E S VA N D E S U P E R S E A L E R S B 4 0 :
Geschikt voor zakgroottes:

alle zakgroottes.

Geschikt voor zakmaterialen:

met hitte verzegelbare materialen tot 40 mils.

Snelheid:

tot 100 fpm of 30 mpm

Sealbreedte:

7/16” of 11mm

Machinebediening:

van rechts naar links of van links naar rechts.

Elektrisch:

110 Vac, 1 Ph, 60 Hz, 15 Amp of
220 Vac, 1 Ph, 50 Hz, 8 Amp. Voorzien van CE-markering.

Pneumatisch:

FUNCTIES
Roestvrijstalen afwerking:
Variabele snelheid:
Gemotoriseerd voetstuk met
een mobiele basis:
Gemakkelijk optilbare
voorklep
Geen vervanging van de
toolband nodig:
Variabele snelheid:
PID-temperatuurregeling met
gesloten lus:

vereist voor optionele jet-flowtrimverwijderaar

VOORDELEN
schoon en duurzaam, heeft de voorkeur in voedingsindustrieën en
andere industrieën.
de uitvoer kan verhoogd of verlaagd worden met een draai aan
een schroef.
de kop van de sealmachine kan met een aanraking van een knop
verhoogd en verlaagd worden voor verschillende zakgroottes. De
basis staat op wielen voor een betere mobiliteit.
toegang via de bovenkant van alle componenten zorgt voor een
sneller onderhoud.
gemakkelijk te onderhouden.
gemakkelijk om de snelheden en de flexibiliteit van de
transportband op elkaar af te stemmen.
nauwkeurige en constante sealingtemperatuur.

OPTIES VOOR DE SUPERSEALER SB40:
Trimmer voor bovenkant van
de zakjes:
Trimverwijderaars:
Automatische invoer:
Zakcodeerder en printers:
Transportbanden:
Zakvullers en zakladers:
Washdownsealmachine en
corrosieve washdown:
Stofvanger voor omgevingen
met hardnekkig stof:

twee stijlen: roterend of stationair snijblad dat aan alle vereisten
van de toepassing voldoet.
venturi van 3” (76 mm) of
5” (127 mm) zuigen de rand in een fijnmazige zak.
T-PAK-invoer in de Supersealer voor hogesnelheidstransportsystemen.
reliëfcodeerder of inktrolcodeerder Alle andere codeerders op de
markt kunnen worden geïntegreerd met de Supersealer.
de transportbanden voldoen aan alle vereisten van de
toepassing.
OKI werkt samen met partners die weegschalen, schroeven,
robotica en automatische zakladers produceren voor een
naadloze verpakkingslijn.
upgrades voor alle soorten omgevingen en toepassingen.
verwijdert stof dat de verzegeling belemmert, van de
sealingplaats, zodat de zak verzegeld kan worden.
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Tekening van de Supersealer SB40 met elektrische steun.

OK International Europe Ltd.
OK House
Shepherds Grove Industrial Estate West
Stanton, Suffolk, IP 31 2AR
England
44-1359-250705
44-1359-250165
sales@okiuk.com

OK International Corporation
73 Bartlett Street
Marlborough, MA 01752
USA
508-303-8286
508-303-8207
sales@oksealer.com

