
Αυτόματα Σύστηματα Συνεχούς Συγκόλλησης με θάλαμο θερμοσυρρίκνωσης  ΣΕΙΡΑ ΗS 



Tα αυτόματα συστήματα ολικής θερμοσυρρίκνωσης και ομαδοποίησης συνεχούς κίνησης 
χαρακτηρίζονται από την εξαιρετική τους σχέση ποιότητας/τιμής και την αυτονομία τους. 
Όλα τα μοντέλα της σειράς αυτής είναι πλήρως ηλεκτρικά, χωρίς να απαιτείται 
πεπιεσμένος αέρας.  
Συγκριτικά με τα παραδοσιακά συστήματα συσκευασίας (Τύπου L-Sealer), η σειρά αυτή 
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως: συσκευασία προϊόντων χωρίς περιορισμό στο 
μήκος, αύξησης της παραγωγικότητας, σημαντική μείωση στην κατανάλωση φιλμ. Στα 
μοντέλα της σειράς HS με συνεχή ή ασυνεχή λειτουργία ή λειτουργία Box Motion, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί  θερμοσυρρικνούμενο, πολυστρωματικό ή μη φιλμ  συρρικνούμενης 
πολυολεφίνης, πολυαιθυλένιου και  πολυπροπυλένιου και η παραγωγικότητά τους μπορεί 
να φτάσει έως και 7200 συσκευασίες ανά ώρα 
 

ΣΕΙΡΑ ΗS 



Πλεονεκτήματα και Χαρακτηριστικά 

- Διακοπτόμενος κύκλος εργασιών 
- Σταυρωτή μπάρα συγκόλλησης μηχανικής κίνησης ελεγχόμενη από Inverter και Encoder και 
θωρακισμένη με PTFE λεπίδα συγκόλλησης 
- Πλευρικό σύστημα θερμικής συγκόλλησης   
- Κεντρικό σύστημα συγκόλλησης 
- Σύστημα ελέγχου FLXMOD® εξοπλισμένο με:   
   i. Έγχρωμη οθόνη αφής 7'' 
   ii. PLC 
   iii. Inverter για όλους τους κινητήρες 
   iv. 16 ψηφιακές μονάδες ελέγχου  
(in/out)   
   v. Αναλογικές μονάδες ελέγχου input 
   vi. Θερμικές μονάδες ελέγου 
   vii. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 50 διαφορετικών προγραμμάτων  
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου 
- Μειωμένη κατανάλωση  
- Πιστοποίηση CE  
 

συρρικνούμενη 
 πολυολεφίνη πολυπροπυλένιο πολυαιθυλένιο 

Πολυαιθυλένιο από 15 έως 80my με προαιρετική μπάρα για πολυαιθυλένιο 



Έως 4200 συσκευασίες ανά ώρα 

- Αυτόματο σύστημα ομαδοποίησης συνεχούς κίνησης 
με 2 ιμάντες (διακοπτόμενος κύκλος εργασίας) 
- Σταυρωτή μπάρα συγκόλλησης: 500 mm 
- Mέγιστο ύψος συσκευασίας: 200 mm 
- Μηχανοκίνητο σύστημα ταινιοδρόμου ελεγχόμενο από 
Inverter (παρέχεται στο βασικό εξοπλισμό) 

προαιρετικά 

προαιρετικά 



Έως 6000 συσκευασίες ανά ώρα 

- Αυτόματο σύστημα ομαδοποίησης συνεχούς κίνησης 
με 2  ιμάντες (διακοπτόμενος κύκλος εργασίας) 
- Σταυρωτή μπάρα συγκόλλησης: 500 mm  
- Mέγιστο ύψος συσκευασίας: 200 mm 
- Μηχανοκίνητο σύστημα ταινιοδρόμου ελεγχόμενο 
από Inverter (παρέχεται στο βασικό εξοπλισμό) 

προαιρετικά 

προαιρετικά 



Έως 4200 συσκευασίες ανά ώρα 

-Αυτόματο σύστημα ομαδοποίησης συνεχούς κίνησης με 2   
ιμάντες (διακοπτόμενος κύκλος εργασίας) 
- Σταυρωτή μπάρα συγκόλλησης: 700 mm    
- Mέγιστο ύψος συσκευασίας: 300 mm 
- Μηχανοκίνητο σύστημα ταινιοδρόμου ελεγχόμενο  
από Inverter (παρέχεται προαιρετικά) 

  

προαιρετικά 

προαιρετικά 



Έως 3900 συσκευασίες ανά ώρα 

- Αυτόματο σύστημα ομαδοποίησης συνεχούς 
κίνησης με 3 ιμάντες (διακοπτόμενος κύκλος 
εργασίας) 
- Σταυρωτή μπάρα συγκόλλησης: 820 mm  
- Μέγιστο ύψος συσκευασίας: 350 mm 

προαιρετικά 

προαιρετικά 



Πλεονεκτήματα και Χαρακτηριστικά 

- Λειτουργία Box Motion 
- Σταυρωτή μπάρα συγκόλλησης, με θωρακισμένη από PTFE λεπίδα, διαχειριζόμενης από μοτέρ άνευ 
ψηκτρών  
- Πλαϊνό σύστημα θερμικής συγκόλλησης 
- Μηχανοκίνητο κεντρικό σύστημα συγκόλλησης   
- Σύστημα ελέγχου FLXMOD® εξοπλισμένο με:  
    i. Έγχρωμη οθόνη αφής 7''  
    ii. PLC  
    iii. Inverter για όλους τους κινητήρες 
    iv. 16 ψηφιακές μονάδες ελέγχου (in/out)    
    v. Αναλογικές μονάδες ελέγχου input 
    vi. Θερμικές μονάδες ελέγχου 
    vii. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 50 διαφορετικών προγραμμάτων  
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου 
- Μειωμένη κατανάλωση ισχύος    
- Πιστοποίηση CE  
   
 
 

 Συρρικνούμενη 
  Πολυολεφίνη 

Πολυ/ 
προπυλένιο 

Πολυ/ 
αιθυλένιο 

Πολυαιθυλένιο από 15 έως 80my με προαιρετική μπάρα για πολυαιθυλένιο 



Έως 7200 συσκευασίες ανά ώρα (9000 με κατά παραγγελία 
διαμόρφωση της μηχανής) 

- Αυτόματο σύστημα ομαδοποίησης συνεχούς κίνησης με 3 
ιμάντες (box motion) 
- 5 μοτέρ άνευ ψυκτρών 
- Αυτόματος έλεγχος απόστασης προϊόντων  
- Σταυρωτή μπάρα συγκόλλησης: 520mm 
- Αυτόματη ρύθμιση μέγιστου ύψους συσκευασίας: 200mm  
- Ιμάντας κενού αέρος (προαιρετικά) 

προαιρετικά 

προαιρετικά 



Έως 5000 συσκευασίες ανά ώρα 

- Αυτόματο σύστημα ομαδοποίησης συνεχούς κίνησης με 
3 ιμάντες (box motion) 
- 5 μοτέρ άνευ ψυκτρών 
- Αυτόματος έλεγχος απόστασης προϊόντων   
- Σταυρωτή μπάρα συγκόλλησης: 820mm 
- Αυτόματη ρύθμιση μέγιστου ύψους 
συσκευασίας: 350mm  

προαιρετικά 

προαιρετικά 



Συστήματα εισαγωγής και στήριξης των φιλμ 



Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά 

 - Σύστημα ελέγχου FLXMOD® εξοπλισμένο με: 
  i.  Αλφαριθμητικό πάνελ ελέγχου LCD με ηλεκτρονικό πίνακα 
  ii. Αυτόνομη μονάδα παροχής ενέργειας, η οποία διαθέτει Inverter για έλεγχο της 
ταχύτητας του ιμάντα θαλάμου και SSR για έλεγχο της μονάδας αντίστασης 
  iii. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 10 διαφορετικών προγραμμάτων   
- Ταινιόδρομο με περιστρεφόμενα ή σταθερά σιλικονούχα ράουλα 
- Σύστημα ρύθμισης αέρα 
- Τύπος φιλμ: PVC, Πολυολεφίνης και Πολυαιθυλένιου έως και 80 my   
- Μειωμένη κατανάλωση ισχύος - Πιστοποίηση CE 

 

  



ΣΕΙΡΑ Τ 



Η σειρά GHS διαθέτει ταινιόδρμους που μπορούν να συνδεθούν με τα αυτόματα συστήματα 
ομαδοποίησης και αποτελείται από 6 μοντέλα. 
 
- 4 μοντέλα ταινιόδρομου εισόδου: 
   i. GHS2000/400B - GHS2000/700B: παλμικοί ταινιόδρομοι (cadence)  με ιμάντες 
   ii. GHS2000/400S: ταινιόδρομοι παλμικοί (cadence) και τροφοδοσίας  με μοτέρ άνευ 
ψηκτρών, ιδανικοί για αυτόματες γραμμές 
   iii. GH2000/400F: ταινιόδρομοι για χειροκίνητη φόρτωση 
 
 
- 2 μοντέλα ταινιόδρομου για την σύνδεση μεταξύ της μηχανής συσκευασίας και το θάλαμο 
συρρίκνωσης: 
   i. GHS2000/400R - GHS2000/700R: ταινιόδρομοι μηχανικής κίνησης με ελεύθερα ράουλα 
χαμηλής τριβής, ιδανικοί για προϊόντα μεγαλύτερου μήκους (1000mm) και για καλύτερη απόδοση 
στην ταχύτητα και την συσσώρευση προϊόντων 
 
 
Οι διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας στους ταινιόδρομους της σειράς GHS, πραγματοποιούνται 
απευθείας από τον πίνακα ελέγχου της μηχανής ομαδοποίησης, κάτι που βελτιώνει ακόμα περισσότερο 
την απόδοσή τους 

ΣΕΙΡΑ GHS 



ΣΕΙΡΑ GHS 



ΣΕΙΡΑ GHS 





 1                Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ηλεκτρική Παροχή 

Εγκατεστημένη Ισχύς 

Μπάρα συγκόλλησης 

Μέγιστο ύψος συσκευασίας 

Ταχύτητα ταινιόδρομων 

Παραγωγικότητα 

Μέγιστες διαστάσεις   
ρόλου φιλμ 

Διαστάσεις μηχανής 

Βάρος μηχανής 

pph: συσκευασίες/ώρα. H ταχύτητα παραγωγής μπορεί να ποικίλει και εξαρτάται από 
τις διαστάσεις και το σχήμα του προϊόντος, τον τύπο του φιλμ καθώς και τον τύπο 
ομαδοποίησης 
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