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ZGRZEWARKI PRZEPŁYWOWE ZPR
Do pakowania słoików, zniczy, butelek itp. w pakiety po kilka-kilkanaście sztuk.
Zgrzewarka: Rodzaj zgrzewanej folii: LDPE (polietylen)
Zgrzewarki przepływowe są urządzeniami stosowanymi do zbiorczego pakowania produktów
w folię w postaci taśmy. Urządzenie wyposaŜone jest:
1. Potencjometr czasu zgrzewania (regulacja zaleŜna od grubości zgrzewanej folii)
2. Potencjometr czasu odpalenia (regulacja zaleŜna od grubości zgrzewanej folii)
2. Elektromagnes dociskający ramiona zgrzewające
Prosta konstrukcja urządzeń umoŜliwia łatwą wymianę folii i zapewnia bezawaryjną pracę.

TYP

ZPR 600

ZPR 800

Długość ramienia zgrzewającego
650mm
850mm
Zasilanie
230 V
230 V
Moc pobierana
150 VA
150 VA
Napięcie robocze
30 V
30 V
Czas zgrzewania
1 - 7 sekund
1 - 7 sekund
Wydajność
200 pakietów / h
200 pakietów / h
Regulacja czasu zgrzewania
tak
tak
Regulacja czasu odpalenia
tak
tak
Wysokość urządzenia
± 180cm
± 180cm
Szerokość urządzenia
± 120cm
± 140cm
Głębokość urządzenia
± 65cm
± 65cm
Waga urządzenia
± 58kg
± 58kg
Zastosowane elementy grzejne (oporowe) w urządzeniu
Taśma kantalowa – 2mm / 3,5 Ohm / m
Drut oporowy – 0,6mm / 4 Ohm / m
Wykonujemy zgrzewarki o nietypowych wymiarach na zamówienie – ZPR NZ
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Zgrzewarka Przepływowa współpracuje w zestawie z Tunelem Grzewczym

Zgrzewarkę przepływową obsługujemy wykonując następujące czynności
•

Umieszczamy 2 rolki folii LDPE w postaci taśmy, jedną na górnym podajniku, drugą na dolnym podajniku

•

Włączamy zgrzewarkę

•

Potencjometrem 1 ustawiamy czas zgrzewania folii (zaleŜny od grubości folii)

•

Potencjometrem 2 ustawiamy czas odpalenia folii (zaleŜny od grubości folii)

•

Łączymy taśmy folii ze sobą i wykonujemy pierwszy tzw. „ pusty zgrzew ” wraz z odpaleniem
pozostałego naddatku folii (od tego momentu taśmy będą zawsze złączone)

•

Umieszczamy produkt w tzw. „szufladzie bez dna”, dopasowujemy szerokość ramion szuflady
do szerokości produktu, a następnie ruchem posuwistym popychamy go do przodu przez „kurtynę” z folii

•

Przesuwamy z powrotem szufladę do pozycji wyjściowej

•

Ściągamy ramię zgrzewające w dół i wykonujemy zgrzew
(po wykonaniu tej operacji produkt został zamknięty w rękawie foliowym, oddzielonym od rolki folii
i jest gotowy do operacji obkurczania w tunelu grzewczym)
CENNIK
TYP

CENA

Zgrzewarka ZPR 600
Zgrzewarka ZPR 800

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