SUPERSEALER SS2

HETELUCHTVERZEGELMACHINE MET
DOORLOOPBAND VOOR ZAKKEN

De Supersealer SS2-heteluchtverzegelmachine met doorloopband voor zakken
verzegelt op continue basis een groot assortiment van zakmaterialen tegen een
hoge snelheid en op een efficiënte manier. De geavanceerde luchtstroom, de
gesofisticeerde knoppen en de robuuste geverfde of roestvrije constructie zorgen
voor een constante inzetbaarheid en prestaties in alle toepassingen. De
Supersealer SS2 is de enige washdownverzegelmachine op de markt.
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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 S 2 :
Geschikt voor zakgroottes:

Alle zakgroottes

Zakmateriaal:

Met hitte verzegelbare materialen tot 40 mils

Snelheid:

Tot 120 fpm of 36,5 mpm

Verzegelwielen:

1/4” of 6 mm standaard
1/3“ of 9 mm
1/2” of 12 mm op verzoek

Machinebediening:

Van rechts naar links of van links naar rechts

Elektrische vereisten:

110 Vac, 1 Ph, 60 Hz, 10 amp
220 Vac, 1 Ph, 50 Hz, 7 amp
Voorzien van CE-markering

Pneumatisch:

Niet vereist op standaardconfiguratie. Vereist voor
optionele jet-flowtrimverwijderaar

EIGENSCHAPPEN

VOORDELEN

OPTIES VOOR DE SUPERSEALER SS2:
Trimmers voor bovenkant van de zakken:

Twee stijlen: roterend of stationair snijblad dat aan alle
vereisten van de toepassing voldoet

Trimverwijderaars:

3” of 76 mm
5” of 127 mm

Heteluchtverzegeltechnologie:

Optimale verzegelkwaliteit met eenvoudig onderhoud

Variabele snelheid:

Gemakkelijk om de flexibiliteit en de snelheid van de
transportband op elkaar af te stemmen

Automatische invoer:

T PAK-invoer in de Supersealer voor
hogesnelheidstransportbandsystemen

PID-temperatuurregeling met gesloten lus:

Nauwkeurige en constante verzegeltemperatuur

Zakcodeerders en printers:

Gemotoriseerd voetstuk:

Met een druk op de knop kunt u de hoogte aanpassen,
waardoor toepassingen met verscheidene zakken/zakjes
eenvoudiger zijn

Reliëfcodeerder of inktrolcodeerder. Tot twee lijnen. Alle
andere codeerders op de markt kunnen op de Supersealer
geïnstalleerd worden en ermee geïntegreerd worden

Transportbanden:

De transportbanden voldoen aan alle vereisten van de
toepassing

Medische verzegelmachine:

IJkbaar en valideerbaar. Voldoet aan de vereisten van de
medische sector van vandaag

Zakvullers en zakladers:

OK International werkt samen met partners die weegschalen,
schroeven, robotica en automatische zakladers produceren
voor een naadloze verpakkingslijn

Washdownverzegelmachine en
corrosieve washdown:

Upgrades voor alle soorten omgevingen en toepassingen

Stofvanger voor omgevingen met
hardnekkig stof:

Verwijdert stof dat de verzegeling belemmert van de
verzegelplaats, zodat de zak verzegeld kan worden

Verpakkingen in stoffige omgevingen:

Deze verzegelmachine maakt gebruik van perslucht in plaats
van een ventilator om lucht in te voeren in het spruitstuk en de
verwarmers. De andere componenten kunnen gewijzigd
worden om geschikt te zijn voor de omgeving
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Er zijn andere trimlengtes verkrijgbaar

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

OK International Corporation
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Marlborough, MA 01752
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