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PIONOWY AUTOMAT PAKUJĄCY AVM  200 IC 
 

Ten niewielkich rozmiarów, pionowy automat pakujący jest idealnym rozwiązaniem pakowania wielu 
części oraz innych niewielkich elementów w torebki foliowe.  Automat znacznie obniŜa koszty opakowania oraz 
skraca czas pakowania. 

 
 

 
 

 

AVM 200 IC wyposaŜony jest w specjalnie zwalniający pas transportowy, dla zwiększenia prędkości  
i wydajności pakowania poprzez wcześniej przygotowany asortyment w poszczególnych przegrodach  
dobierając go ze stołu sortującego 
 
AVM 200 IC jest wyposaŜony w ciekłokrystaliczny, dotykowy panel sterowania kontrolujący pracę szczęk 
zgrzewających, które zapewniają doskonały zgrzew impulsowy tworząc torebki z folii polietylenowej. 
Całe działanie Automatu sterowane jest poprzez ekran dotykowy, który moŜe zapisać nawet 50 róŜnych 
programów pracy. Całkowita wysokość automatu ( 960mm ), pozwala na zainstalowanie go w dogodnym 
miejscu przy stanowisku pracy. 
 
Opcjonalny system wyboru 
System ułatwia i przyspiesza cykl pakowania asortymentu idealnie wkładając do torby wszystkie części jako 
komplet. Kompletny automat pakujący AVM 200 IC składa się z sortującego stołu, na którym produkt moŜe być 
połoŜony, przenośnik taśmowy z przegrodami oraz lejek zsypowy z fotokomórką. Operator ręcznie uzupełnia 
przenośnik taśmowy  wkładając asortyment w odpowiednie przegrody. Taśma automatycznie przesuwa się  
i wrzuca zawartość przegrody do automatu AVM 200 IC. Gdy w automacie zostanie zebrana zadana ilość 
asortymentu, fotokomórka automatycznie zamyka torebkę i odcina gotową paczkę.  
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Opcje 

• Stół sortujący z przenośnikiem taśmowym  
• Transporter odbierający 
• Skaner kodu kreskowego 
• Kółko pomiarowe długości worka  
• Podwójny skok 
• Worki połączone perforacją 
• Podpórka worka 
• Kompresor wewnętrzny 

 
Główne cechy AVM 200 IC 

• Dotykowy panel sterujący  
• Systemowa kontrola cyklu pakowania  
• Własny system diagnostyczny 
• MoŜliwość zapisania 50 programów 
• Idealny zgrzew impulsowy 
• Łatwa wymiana ramienia formującego bez uŜycia narzędzi,  
• Automatyczne otwarcie szczęk w przypadku zaciśnięcia na produkcie  
• MoŜliwość pakowania w folię nadrukowaną  
• Detektor końca folii 
• Licznik opakowań 
• Zakładka lub zgrzew zaginany  
• Certyfikat CE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

     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 

Specyfikacja techniczna AVM 200IC 

Szerokość paczki (min-max) 50-200mm 
Wysokość długość (min-max) 50-200mm 
Max. objętość 1200cm³ 
Max. waga 2000g 
Zakres grubości folii (min-max) 50 – 200 mikronów 
Max. wydajność automatu przy folii PE* 40 paczek / minutę 
Średnica wewnętrzna tulejki folii 75mm 
Max. średnica zewnętrzna tulejki folii 400mm 
Ciśnienie 7 bar 
ZuŜycie powietrza 200-400  l / min 
Wymiary automatu  
(długość x szerokość x wysokość) 

1200 x 700 x 960mm 

Waga automatu 150kg 
Elektryfikacja 230 V / 1 faza / 50-60 hz 
Moc 2,5 KW 
* Wydajność uzaleŜniona jest od materiału opakowaniowego, produktu oraz czynników zewnętrznych itp. 

CENNIK 

AUTOMAT AVM 200IC CENA 
AVM 200IC  


