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AWRM02
O modelo AWRM02 é uma máquina única no mercado europeu.
Esta máquina é muito inovadora e é uma boa solução entre preço, qualidade e 
eficiência de trabalho. A máquina AWRM é principalmente para cebolas, batatas, 
cenouras, pepinos e também laranjas, limões e outros vegetais. 
Para dosear e embalar cenouras, é necessário o modelo AWRM01 (com um tapete de 
transporte). A máquina AWRM é a combinação de duas máquinas - doseadora 
automática e máquina de embalagem. Usado para embalar vegetais em sacos raschel. 
A embalagem é feita a partir de um saco pré-feito em rolo.  A máquina doseia o produto, 
e a porção pesada é embalada no saco. Em seguida, os sacos já cheios, são costurados. 
É possível usar sacos de tamanhos padrão disponíveis para a balança de 2,5 a 25kg. 
A máquina pode ser equipada com um ou dois cabeçotes de costura de linha. É possível 
trabalhar no modo manual e em automático.

Adequado para:
Pesagem de frutas e legumes num saco de 
rede

Cabeça de costura:
1- máquina de costura de linha Nova NP-07 
Longa

Eficiência máxima (saída): até 6 t/h *
Tamanho do pacote: 2-25 kg (50kg manualmente)
Potência: 3x400V

painel de controlo táctil 7
canal de extracção de fumos
transporte de rodas
sistema de lubrificação automática da 
cabeça de costura
2 cintos de PVC com atestado da FDA

Ventiladores (um conjunto de 2 pcs)
Motor de vibração da correia transportadora

Sistema de vibração da tremonha de admissão
Subst ituição da cabeça de costura por YaoHan F900 de 2 fios
Subst ituição da cabeça de costura por Fischbein F100 de 2 fios

Opcionais

Construção em aço inoxidável
Sensor de bloqueio de calha

Alimentador de et iquetas
Portas de protecção transparentes (policarbonato)

Especificações Técnicas

Equipamento padrão:

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=4TzrHpi5pl0&ab_channel=Pack4-Embalagem%2CLda
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