
Flowpack para Embalagem 
2ª Pele com Túnel Retrátil Ref.: 199

www.pack-4.com

Descrição:

FLOWPACK SP RET 

• Construção em aço inoxidável AISI-304.
• Suporte de bobine dupla com carro de bobine removível, com acesso muito fácil à bobine.
• Sistema de desenrolamento de bobine motorizado, para oferecer uma alimentação
uniforme do filme.
• Forma variável.
• Sistema duplo de separação de produtos, pelas diferenças de velocidade entre as fitas
e/ou pela separação de distância programável com uma ampla célula fotoelétrica.
• Sistema de centralização de impressão para controlar o padrão de filmes impressos.
• Mordaça longitudinal ajustável em altura. Sistema de vedação longitudinal composto por
três conjuntos de rolos para arraste, sele e dobre o filme.
• Possibilidade de ajustar a altura de vedação, de acordo com a altura do produto.
• Garra de vedação transversal acionada por servo motor.
• Mandíbula cruzada motorizada alternada (não pneumática).
• Possibilidade de ajustar a altura de vedação, de acordo com a altura do produto.
• Abertura de garra cruzada ajustável na tela de toque.
• Simples e intuitivo de usar a tela de toque para controle de parâmetros e ajuste de
funções e solução de problemas.
• 20 memórias programáveis dos parâmetros do produto.
• Variador eletrônico de velocidade.
• Temperaturas longitudinais e transversais de vedação controladas por reguladores
eletrônicos de temperatura. Três reguladores de temperatura independentes.
• Parada automática da máquina em caso de obstrução dos mordentes.
• Abertura automática de mandíbulas em caso de obstrução.
• Controle global de operações por meio de um automático programável por PLC.
• Motores protegidos em uma área estanque.
• Sistema elétrico e elementos de acionamento em um gabinete de aço inoxidável
localizado na parte traseira da máquina.
• Painel elétrico hermético e com proteções térmicas e magnéticas em todos os circuitos.
• Sentido da máquina: da direita para a esquerda.
• Sistemas de proteção e segurança de acordo com os regulamentos europeus atuais.
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Descrição:

Túnel Retrátil Inox Modelo “BTVD 45/25”

• Construção em aço inoxidável AISI-304.
• Transportador por meio de rolos metálicos, revestidos em silicone e guiados por correntes
laterais.
• Sistema de rolamento de barras, para um acabamento perfeito da embalagem
• Variador eletrônico de velocidade.
• Controle do fluxo de ar interno.
• Regulação da temperatura por meio de regulador eletrônico.
• Temperatura de 50º a 400º C.
• Quadro elétrico e controle.
• Rodas de rolagem e pés niveladores.
• Proteções e sistemas de segurança de acordo com os regulamentos europeus atuais.

Exemplos de Produtos


