HFFS

Schib CO 50

Principais Vantagens
• Design higiênico e de fácil limpeza, preparado para
uma ampla gama de aplicações nas indústrias mais
exigentes

• Bobinas de filme de até 500 mm de largura (700 mm
opcionalmente)

• Flexível e confiável

• Todas as partes em contato com o produto em aço
inoxidável ou plásticos aprovados para uso alimentar

• Troca de formatos rápida e eficiente, minimizando
paradas de produção

• Versões completamente em aço inoxidável disponíveis
opcionalmente

• Plataforma de controle Allen-Bradley (Outras
plataformas disponíveis opcionalmente)

• Controles de temperatura independentes incorporados
na tela de comando

• Interface HMI amigável com tela touch screen
colorida de 7”

• Sistemas de alimentação automática específicos por
produto disponíveis opcionalmente

• Tela de operação com comandos baseados em ícones
e diagnósticos em tempo real

www.hayssen.com

Schib CO 50
A Schib CO 50 representa nova geração de embaladoras horizontais flow wrapper, projetada
para uma ampla gama de aplicações de embalagem primarias ou secundarias. Seu projeto
incorpora um desenho higiênico, ergonômico, e que privilegia a facilidade de limpeza e
manutenção, além de grande flexibilidade e confiabilidade.
A Schib CO 50 tem versões com bobina superior ou inferior, velocidades de até 200 ppm,
configuração de 3 eixos de motorização, e soldas transversais com opções rotativa, D-Cam
ou Long-Dwell.
Alimentadores automáticos e sistemas de transporte e condicionamento estão disponíveis
como opcionais. As várias configurações desse modelo incluem mordentes duplos, troca
automática de filme, desbobinadores motorizados, função No Product – No Bag que mínima
o desperdício de filme, módulo de assistência técnica remota e muitos outros.
Característica

Standard

Opcional

Dimensões produto Min./Max.

Comprimento 50 / 480 mm
Largura 5 / 200 mm
Altura 1 / 120 mm

Comprimento > 1500 mm
Largura 5 / 300 mm

Performance

200 ppm

Montagem de Filme

Superior

Inferior

Dimensões de bobina:
largura / diâmetro externo

500 mm / 350 mm

700 mm / 350 mm

Motorização Drive

3 eixos

Cabeçote transversal

Rotativo

D-Cam

Comprimento útil da alimentação

1500 mm

Sob pedido

Troca automática de bobina

Não

Sim

Painel de Controle

Tela touch-screen colorida 7’

Memória de Programa

40 programas

99 programas

Diagnósticos

Sim

Sim

Acabamento da Maquina

Pintura RAL 9007

Aço inoxidável

No product - no bag

Não

Sim

Materiais de embalagem

Termo seláveis; OPP - BOPP COEX - Laminados

LDPE – HDPE – Poliolefinicos -filmes solda fria

Potência Instalada / Absorvida

4 / 1.5 kW

Peso

800 kg

Sistema de alimentação

Manual

Dimensões da m’máquina

4000 x 1200 x H 1750 mm

Hayssen Flexible Systems
225 Spartangreen Blvd.
Duncan, SC 29334 USA

t. +1 (864) 486-4000
hayssen.com

Automático

Zona Industrial do Pousado
Rua da Circunvalação
Nº463 / 535 - Apartado 67
4536-906 Paços de Brandão

Embalagem de Bandejas

Embalagem de discos em lateral

Alimentação automática (opcional)

Tel.: 227 471 670
Fax: 227 471 679
comercial@combipack.pt
www.combipack.pt

