Shanklin HSI
®

A embaladora intermitente de alta velocidade HSI da Shanklin® é
uma máquina é uma máquina particularmente versátil,
desenhada para embalar produtos com ou sem tabuleiros e
usando filmes retrácteis.
O intervalo de tamanho e a soldadura lateral continua permitem
o embalamento de produtos pequenos ou muito
compridos tais como perfis ou items volumosos.
O movimento intermitente permite uma redução de tamanho da
máquina o que é uma vantagem em situações em que o espaço
disponível é um problema.
Equipada com o seu tapete alimentador motorize standard
podem juntar-se multiplos produtos em linha ou lado a lado a
velocidades de até 40-45 embalagens por minuto.
A opção de ter esta linha configurada para trabalhar da direita
para a esquerda ou da esquerda para a direita permite que um
só operador possa supervisionar duas máquinas a
trabalhar ao mesmo tempo.
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.

CARACTERÍSTICAS CHAVE

♦ Máquina de movimento

intermitente com 2 tapetes

♦ Alimentação automática
♦ Entrada automática com

espaçamento do produto

♦ Transporte do produto

efectuado por tapetes a
unir motorizados

♦ Ajustamento automático,
motorizado da altura de
soldadura

♦ Sistema motorizado de
recolha do desperdício

♦ Disjuntores de segurança
standard

Shanklin®HSI
Especificações & detalhes
HSI 550
Modelo:

HSI 750

HSI 950

HSI 1250

Direita para Esquerda (RL) ou Esquerda para direita (LR)
Altura: 1625
Comprimento: 2700
Largura: 1580

Altura: 1567
Comprimento: 2785
Largura: 2130

Altura: 1567
Comprimento: 2980
Largura: 2330

Altura: 1750
Comprimento: 3490
Largura: 2375

Peso:

650 kg aprox

700 kg aprox

950 kg aprox

1050 kg aprox

Dimensões de
soldadura (mm):

550 x infinito

750 x infinito

950 x infinito

1250 x infinito

Dimensões (mm):

Altura máxima
do produto:

160 mm (até 350 mm a pedido)

Velocidade (ppm):

até 40-45

até 40-45

até 40

até 40

30

30

30

30

Velocidade do tapete
(mpm):
Alimentação electrica:
Ar Comprimido:

400V, 3 fases, 50Hz, 4Kw
Ar limpo e seco, 6 bar, 300n/l

Sistema eléctrico:
Nível de ruído:

PLC Siemens
73 dB (A)

Construção:
Nº de operadores:

400V, 3 fases, 50Hz, 6Kw
Ar limpo e seco, 6 bar, 300n/l

73 dB (A)

73 dB (A)

73 dB (A)

Aço pintado ou aço inoxidável
1 para supervisionar 1 para supervisionar

Soldadura lateral contínua
(comprimento do produto
sem limite)

1 para supervisionar

1 para supervisionar

Barra de soldadura
continuamente
aquecida com
possibilidade de
alterar o perfil de
soldadura
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