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PANDYMATIC

Pandymatic to bardzo elastyczna maszyna pakująca
o dużej zdolności produkcyjnej.
Maszyna posiada rewolucyjny kompaktowy system:
formowanie / napełnianie / zgrzewanie z użyciem rękawa
foliowego. Formuje woreczki in-line, zanim zostaną one
wypełnione i zgrzane. Prostota Pandymatic’a przejawia
się w konstrukcji urządzenia, która pozwala na
korzystanie z rękawa foliowego i eliminuje
niedogodności związane z formowaniem kołnierza,
powtórnym zamykaniem i kompleksowa kontrolą
zintegrowaną z tradycyjnym systemem formowania /
napełniania / zgrzewania. Wbudowany port interfejsu umożliwia integrację z licznikami, wagami, robotyką
i innymi przenośnikami automatycznymi dla w pełni automatycznego pakowania. W Pandymatic, rozmiar
jest zmienny a ustawienia są bardzo łatwe do zrealizowania. Maszyna wymaga niewielu czynności
konserwacyjnych. Rolki o dużej średnicy i zmienne długości worków pozwalają na pakowanie produktów
o praktycznie każdej długości.

Zalety Pandymatic:














Doskonały stosunek jakości do ceny,
Może być sterowany ręcznie, jako półautomat i automat,
Wytrzymały, mocny wygląd,
Wyposażony w podpórkę na kółkach,
Impulsowe szyny zgrzewające, dostosowane dla folii PE, laminatów i woreczków PA / PE,
Regulowana długość worka,
Regulowane otwarcie szczęk zgrzewających,
40 programów (hasło ochronne),
Cyfrowy panel,
Diagnostyka błędów,
Maszyna zbudowana według najnowszych dyrektyw,
Ponad 20 lat doświadczenia z Pandymatic ,
Odpowiedni do folii przeźroczystych i nadrukowanych (opcja).
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Opcje:


















Specjalny lejek napełniający,
Przerywany podajnik przenośnika (Optimizer),
Wsparcie przenośnika,
Wsparcie stołu,
System zapobiegający marszczeniu,
Przenośnik odprowadzający,
Fotokomórka dla zadrukowanej folii,
Drukarka etykiet,
Etykieciarka,
Enkoder do drukowania na czystej folii,
Czujnik końca folii,
Perforator,
Euro dziurka,
Zgrzew 4 mm,
Pedał nożny,
Hand shake systemu dozowania,
Uchwyt do dużych i ciężkich rolek folii.

TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak również wszystkich danych bez uprzedzenia
Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT
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