S h a n k l i n Tr i u m p h
®

A Side-Sealer Triumph da Shanklin® é uma máquina
automática e compacta de retráctil capaz de até
60 ciclos por minuto.
Os produtos podem ser apresentados aleatoriamente de
uma linha de produção e a máquina
automaticamente os separa para embalamento.
O filme é soldado no sentido longitudinal em primeiro
lugar, reduzindo assim a largura ao mínimo; a soldadura
transversal é feita por uma lamina móvel que permite
um fluxo suave e constante de produto em vez do
“arranca e pára” de uma lamina fixa.
Diferentes ajustamentos e parâmetros podem ser
armazenados no PLC. Todos os ajustamentos através de
volantes ou ajustamentos deslizantes na alimentação,
para mudanças rápidas e fácil acesso à colocação do
filme no desenrolador.
O painel de controle está montado num braço móvel
permitindo a operação da máquina de qualquer lado.

CARACTERÍSTICAS CHAVE
& BENEFÍCIOS
♦ Fácil preparação: instalação por
ligações rápidas

♦ Fácil de usar: Operação
completamente automática,
diminui enormemente o tempo de
treino do operador

♦ Sistema de soldadura por faca:

fácil manutenção para filmes de
poliolefina

♦ Rebobinador de desperdício:
distribuição uniforme de filme

♦ Quadro eléctrico destacável para

melhor acessibilidade e mais fácil
manutenção

♦ Fácil colocação do filme na mesa
de alimentação ao longo do
triangulo de inversão

Shanklin®Triumph

Especificações &detalhes
Automatic Form-Fill-Seal Triumph
Dimensões:

1420 x 2360 mm

Peso:

860 kg

Medida da lamina de soldadura:
Dimensões do produto:

Velocidade (ppm):

533 mm
Comprimento: from 75 to 1220 mm
Largura : from 50 to 380 mm
Altura : from 3 to 125 mm
Até 60 (dependendo das dimensões do produto)

Velocidade do tapete (m/min):
Alimentações:
Sistema eléctrico:

18.25
Electrica: 230V, 1-fase, 15 amp
Ar comprimido: 6 bar, 100 l/mn
PLC Allen Bradley

Nível de ruído:
Número de operadores:

Sistema de soldadura
Por lamina quente

80 db
Só para preparar. Automatica

Soldadura lateral de
Duplo fio EZ

Touch screen colorido
em braço móvel

Distribuído por:
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