Tu n e i s S h a n k l i n

TD6030

®

TS8030

T72H

Os tuneis Shanklin® são desenhados para retrair o filme que
envolve o produto quando ele sai de uma maquina de
embalar.
Todos os modelos têm um sistema especial para fazerem
recircular o ar quente produzido ao passar por uma serie de
resistencias.
A exclusiva distribuição de ar quente com baixa turbulencia e
sistema de recuperação reduz consideravelmente o
consumo de energia e juntamente com o alto nivel de
isolamento, atinge um alto nível de retracção.
O tunel está equipado com um tapete de Teflon com a
velocidade controlada por um variador. Rolos com cobertura
de silicone ou malha inox são opções que também estão
disponíveis para satisfazer as suas necessidades específicas.
A gama foi desenhada de forma a requerer uma
manutenção muito reduzida.
Controles práticos e facilmente compreensíveis
minimizam o tempo necessário desde a instalação até atingir
uma produção rentável.

T71

CARACTERÍSTICAS CHAVE
♦ versatilidade:
tamanho:
dupla ou
Shanklin®
trabalhar
situação

Não importa o
com camara simples,
prolongada, os tuneis
são desenhados para
bem em qualquer

♦ Insuperável qualidade: Exterior

em aço de alto calibre e interior
anti-corrosivo para uma
perfomance de longa duração.
Tudo é feito para assegurar que o
tunel Shanklin® durará

♦ Perfomance:

Os tuneis
Shanklin® são desenhados para
dar calor ao filme rapidamente
para minimizar a exposição ao
calor do produto, para a melhor
retracção possível e com eficiencia
energética.

Tuneis Shanklin®
Especificações & detalhes
Modelo:

TS

TD

4 modelos:
TS6030 / TS 8030
TS10040 / TS12010

2 modelos:
TD6030
TD8030

Camara simples

Camara dupla

T71

T72H

Camara prolongada

Camara dupla

Direita para Esquerda Direita para Esquerda Direita para Esquer- Direita para Esquer(RL) ou Esquerda
(RL) ou Esquerda
da (RL) ou Esquerda da (RL) ou Esquerda
para direita (LR)
para direita (LR)
para direita (LR)
para direita (LR)
Dimensões (mm):

Depende do modelo:
TS8030
Altura: 1900
Comprimento: 2610
Largura: 1395

Depende do modelo:
TD6030
Altura: 1610
Comprimento: 1980
Largura: 1140

Peso:

TS6030: 340 kg aprox TD6030: 370 kg aprox

Altura: 1900
Comprimento: 2350
Largura: 900

Altura: 1930
Comprimento: 3355
Largura: 1095

625 kg aprox

925 kg aprox.

Comprimento da
camara do tunel:

TS8030: 1630 mm

TD6030: 1480 mm

1530 mm

2134 mm

Altura de trabalho
(mm):

TS8030: 870 +/-50

TD6030: 850 +/-50

900 +/-160

865 +/-150

Velocidade do
tapete (mpm):

4-20

4-30

4-45

4-45

Temperatura C°:

220

220

250

250

TS8030: 380V,
3 fases, 50Hz, 22Kw

TD6030: 380V,
3 fases, 50Hz, 18Kw

Alimentação
electrica:
Construção:
Nº de operadores:

Aço pintado ou aço inoxidável
Nenhum

Nenhum

400V, 3 fases, 50Hz, 400V, 3 fases, 50Hz,
18Kw
25Kw
Só aço pintado

Aço pintado ou aço
inoxidável

Nenhum

Nenhum

Estes tuneis são compatíveis com as maquinas Shanklin® HSC, HSI, Omni™ e Triumph
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