Shanklin ALT
®

A L-Sealer ALT da Shanklin® é uma máquina
particularmente versátil, desenhada para embalar
produtos com ou sem tabuleiros e usando filmes
retrácteis.
Equipada com o seu tapete alimentador motorizado
standard podem juntar-se multiplos produtos em linha ou
lado a lado a velocidades de até 40 embalagens por
minuto.

CARACTERÍSTICAS CHAVE

A possibilidade de poder ter esta linha configurada para
trabalhar da esquerda para a direita ou da direita para a
esquerda, permite que um só operador supervisione o
trabalho de duas máquinas ao mesmo tempo.

temperatura do túnel, e da
velocidade do tapete e
ventoinha

Todas as máquinas ALT têm incorporado o túnel de
retracção desenhado para trabalhar perfeitamente com a
L-sealer e oferecendo um alto nível de perfomance e
qualidade de retracção.
O touch screen permite o armazenamento de até
60 programas diferentes oferecendo uma mudança
automática e motorizada de acordo com as suas
necessidades de embalagem. Controles práticos e de fácil
compreensão minimizam o tempo necessário para se
atingir uma produção normal após a instalação da
máquina.

♦ L-sealer automática com
tunel integrado

♦ Regulação electrónica da

♦ Tapetes a unir para

produtos pequenos e
redondos

♦ Ajustamento automático da
altura da soldadura

♦ Sistema motorizado para

recolher o desperdício de
filme

♦ Também disponível sem

túnel : AL- 500 e AL- 600

S h a n k l i n ® A LT
Especificações & detalhes
ALT-500
Modelo:
Dimensões:

ALT-600

AL-500*

Direita para Esquerda (RL) ou
Esquerda para direita (LR)

AL-600*

Direita para Esquerda (RL) ou
Esquerda para direita (LR)

Altura: 1600 mm
Altura: 1650 mm
Altura: 1600 mm
Comprimento: 3040 mm Comprimento: 3900 mm Comprimento: 2175 mm
Largura: 1350 mm
Largura: 1615 mm
Largura: 1350 mm

Altura: 1900 mm
Comprimento: 3210 mm
Largura: 1920 mm

Peso:

800 kg aprox

900 kg aprox

650 kg aprox.

800 kg aprox.

Dimensões de
soldadura:

650 x 480 mm

780 x 580 mm

650 x 480 mm

880 x 680 mm

Altura máxima do
produto:

De 150 a 220mm

Velocidade (ppm):

40

35

40

35

Velocidade do tapete
(mpm):

30

30

30

30

380V, 3 fases, 50Hz,
6Kw
Ar limpo e seco, 6
bar, 170n/l

380V, 3 fases, 50Hz,
6Kw
Ar limpo e seco, 6
bar, 270n/l

380V, 3 fases, 50Hz,
1,5Kw
Ar limpo e seco, 6
bar, 170n/l

380V, 3 fases, 50Hz,
3Kw
Ar limpo e seco, 6 bar,
300n/l

PLC Siemens

PLC Siemens

PLC Siemens

PLC Siemens

Abaixo de 70 dB (A)

Abaixo de 73 dB (A)

Abaixo de 70 dB (A)

Abaixo de 70 dB (A)

Alimentação electrica:
Ar Comprimido:
Sistema eléctrico:
Nível de ruído:
Construção:
Nº de operadores:

Aço pintado ou aço inoxidável
1 para supervisionar

Aço pintado ou aço inoxidável

1 para supervisionar

1 para supervisionar

1 para supervisionar

*Sem túnel

Rebobinador de
desperdício

Tapete de Teflon/Kevlar
no túnel

Distrubuído por:

Our Products Protect Your Products®

Shrink Packaging Europe,
Sealed Air S.A.S., F- 28234 Epernon cedex,
Tel: +33.(0)2.37.18.93.12, Fax: + 33.(0)2.37.18.97.21
SPDEurope@sealedair.com
www.sealedair-emea.com

Shanklin, and the Shanklin logo are registered trademarks of the Shanklin Corporation.
Copyright Sealed Air SAS 2008—03/08

