
Αυτόματα Συστήματα Ολικής Θερμοσυρρίκνωσης (τύπου L-Sealer) με Θάλαμο Συρρίκνωσης ΣΕΙΡΑ FP 



Οι σειρές FP650-FP650A-FP870A, χειροκίνητων και ημιαυτόματων συστημάτων ολικής 
θερμοσυρρίκνωσης, (Τύπου L-Sealer), ξεχωρίζουν για την εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής και 
για τον αυτόνομο σχεδιασμό τους. Όλα τα μοντέλα της σειράς αυτής, διατίθενται με ή χωρίς θάλαμο 
συρρίκνωσης. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα L-Sealer, οι σειρές FP προσφέρουν 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα, καθώς επίσης και την δυνατότητα χρήσης φιλμ πολυαιθυλενίου (εκτός 
από τα παραδοσιακά φιλμ συρρίκνωσης). 
Τα χειροκίνητα και ημιαυτόματα μοντέλα αποτελούν την ιδανική λύση για παραγωγικότητα έως και 
1500 συσκευασίες ανά ώρα  

ΣΕΙΡΑ FP 



Πλεονεκτήματα και Χαρακτηριστικά 

- Μπάρα συγκόλλησης μηχανικής κίνησης ελεγχόμενη από Inverter   
- Σύστημα κοπής θωρακισμένο με PTFE 
- Κλειστό κύκλωμα ψύξης του συστήματος κοπής (με ψυκτικό υγρό)   
- Ένδειξη του επιπέδου του ψυκτικού υγρού 
- Ρυθμιζόμενο ύψος εργασίας μπάρας συγκόλλησης και θαλάμου συρρίκνωσης για 
μέγιστη εργονομία 
- Αυτόματη απόρριψη συσκευασίας (ταινιόδρομος μηχανικής κίνησης)  
- Σύστημα ελέγχου Flextron® εξοπλισμένο με: 
   i. Αλφαριθμητικό πάνελ ελέγχου LCD με μικροεπεξεργαστή 16bit και SSR  
   ii. Αυτόνομη μονάδα παροχής ενέργειας 
    iii. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 10 διαφορετικών κύκλων εργασίας  
- Μειωμένη κατανάλωση ισχύος   
- Πιστοποίηση CE 
 

 Φιλμ Τάνυσης 
PVC  

Πολυολεφίνη Πολυαιθυλένιο 



Έως 800 συσκευασίες ανά ώρα 

- Χειροκίνητο σύστημα ολικής θερμοσυρρίκνωσης, (Τύπου 
L-Sealer)     
- Μπάρα συγκόλλησης: 560mm Χ 430 mm 
- Μέγιστο ύψος συσκευασίας: 230 mm 
- Διπλό ηλεκτρομαγνητικό σύστημα συγκράτησης μπάρας, 
για μέγιστη συγκόλληση με ελάχιστη απαιτούμενη 
προσπάθεια από τον χειριστή  
- Συσκευή διαχωρισμού συσκευασίας 

 

Προαιρετικά 



'Eως 1500 συσκευασίες ανά ώρα 

- Ημιαυτόματο σύστημα ολική θερμοσυρρίκνωσης, 
(τύπου  L-Sealer)  
- Μπάρα συγκόλλησης: 560mm Χ 430 mm 
- Μέγιστο ύψος συσκευασίας: 230 mm   
- Αυτόματος κύκλος συγκόλλησης 
- Συσκευή διαχωρισμού συσκευασίας 
- Συσκευή συλλογής ξακρίσματος του φιλμ (Παρέχεται στο 
βασικό εξοπλισμό) 



Έως 900 συσκευασίες ανά ώρα 

- Ημιαυτόματο σύστημα ολικής 
θερμοσυρρίκνωσης, (τύπου L-Sealer) 
- Μπάρα συγκόλλησης: 870mm Χ 620 mm    
- Μέγιστο ύψος συσκευασίας: 300 mm    
- Αυτόματος κύκλος συγκόλλησης 
- Συσκευή διαχωρισμού συσκευασίας 
- Συσκευή συλλογής ξακρίσματος του φιλμ 
(παρέχεται στο βασικό εξοπλισμό) 
 



Η αυτονομία και η εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της, πλήρως 
αυτόματης, λειτουργίας των συστημάτων ολικής θερμοσυρρίκνωσης, (τύπου L-Sealer), των 
μοντέλων FP600E-FP6000-FP6000CS-FP8000CS. 
Όλα τα μοντέλα είναι πλήρως ηλεκτρικά, χωρίς να απαιτείται πεπιεσμένος αέρας. 
 
Οι σειρές FP μπορούν να χειριστούν θερμοσυρρικνούμενο διπλόφαρδο φιλμ και έχουν παραγωγικότητα 
έως και 3600 συσκευασίες  ανά ώρα 

 

ΣΕΙΡΑ FP 



Πλεονεκτήματα & Χαρακτηριστικά 

- Μπάρα συγκόλλησης μηχανικής κίνησης ελεγχόμενη από Inverter και Encoder   
- Λεπίδα συγκόλλησης θωρακισμένη με PTFE 
- Σύστημα ελέγχου FLXMOD® εξοπλισμένο με:        
   i. Πίνακα ελέγχου LCD 4,3''  
   ii. PLC 
   iii. Αυτόνομη μονάδα παροχής ενέργειας αποτελούμενη από πλήρως μηχανικό Inverter (εκτός 
του μοντέλου FP600E). 
   iv. Mονάδες ελέγχου ΙΝ/ΟUT (Εισόδου/Εξόδου) ψηφιακές και αναλογικές   
   v. Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 20 διαφορετικών προγραμμάτων   
- Μειωμένη κατανάλωση ισχύος  
- Πιστοποίηση CE 

 Πολυολεφίνη   Πολυαιθυλένιο 



'Εως 1800 (FP600E) - 3000 (FP6000) συσκευασίες ανά ώρα 

- Αυτόματο σύστημα ολικής θερμοσυρρίκνωσης, 
(Τύπου L-Sealer)  
- Μπάρα συγκόλλησης: 640mm Χ 510 mm  
- Μέγιστο ύψος συσκευασίας:   
   i.120 mm (FP600E)  
   ii.150 mm (FP6000) 
- Μηχανοκίνητο σύστημα ταινιοδρόμου ελεγχόμενο 
από Inverter (παρέχεται στο βασικό εξοπλισμό) 
- Πατενταρισμένο σύστημα τάνυσης φιλμ  
(μόνο στο μοντέλο FP6000) 

Προαιρετικά Προαιρετικά 



'Eως 3600 συσκευασίες ανά ώρα 

- Αυτόματο σύστημα ολικής θερμοσυρρίκνωσης, 
(Τύπου L-Sealer) 
- Μπάρα συγκόλλησης: 640mm Χ 510 mm  
- Μέγιστο ύψος συσκευασίας: 200 mm 
- Κεντρικό σύστημα συγκόλλησης μηχανικής 
κίνησης 
- Μηχανοκίνητο σύστημα ταινιοδρόμου ελεγχόμενο 
από Inverter (παρέχεται στο βασικό εξοπλισμό) 
-  Πατενταρισμένο σύστημα τάνυσης του φιλμ 
 

Προαιρετικά 

Προαιρετικά 



Έως 2700 συσκευασίες ανά 
ώρα 
 

- Aυτόματο σύστημα ολικής θερμοσυρρίκνωσης, 
(Τύπου L-Sealer) 
- Mπαρα συγκόλλησης: 840mm Χ 710 mm  
- Μέγιστο ύψος συσκευασίας: 250 mm 
- Μηχανοκίνητο σύστημα ταινιοδρόμου  
ελεγχόμενο από Inverter (παρέχεται προαιρετικά)  
-  Πατενταρισμένο σύστημα τάνυσης του φιλμ 
 

Προαιρετικά 

Προαιρετικά 



Κύρια Xαρακτηριστικά 
- Σύστημα ελέγχου FLXMOD® εξοπλισμένο με: 
  i.  Αλφαριθμητικός πίνακας 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 σιλικονάτα ράουλα 
- Σύστημα ρύθμισης αέρα 
- Τύπος φιλμ: PVC, Πολυολεφίνης και Πολυαιθυλένιου έως και 80 my 
- Μειωμένη κατανάλωση ισχύος 
- Πιστοποίηση CE 



ΣΕΙΡΑ Τ - ΘΑΛΑΜΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ 

 



Η σειρά GH αποτελείται από 4 μοντέλα (ένα εκ των οποίων κατασκευασμένο εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο 
ατσάλι), τα οποία και διαθέτουν ταινιόδρομους μηχανικής κίνησης, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως 
ιμάντες τροφοδοσίας για την σειρά αυτόματης συσκευασίας, (Τύπου L-Sealer) 
 
Η σειρά GH διαθέτει ιμάντες γωνίας 90° για την συγκέντρωση και στοίβαξη των προϊόντων σε 
διαφορετικά καλούπια πριν την φόρτωσή τους σε ταινιόδρομους αυτόματης ομαδοποίησης. 
 
Το μοντέλο GHL, είναι ένας ιμάντας jogger και αποτελεί την ιδανική λύση για την ευθυγράμμιση 
στοιβαγμένων, συγκεντρωμένων προϊόντων 

ΣΕΙΡEΣ GH  - GHR - GHL 



Οι ιμάντες της σειράς GH μπορούν να ενσωματωθούν απευθείας στα 
αυτόματα συστήματα συσκευασίας, (τύπου L-Sealer) και διαθέτουν 
inverter για την ρύθμιση της ταχύτητας. 





ΣΕΙΡΕΣ FP INOX (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ) 
Προαιρετικά 

Προαιρετικά 

προαιρετικά 



                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

     

      

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Ηλεκτρική Παροχή 

Εγκατεστημένη Ισχύς 

Πίεση Αέρα 

Kατανάλωση Πεπιεσμένου 
Αέρα 

Μπάρα Συγκόλλησης 

Μέγιστο Ύψος Συσκευασίας 

Ταχύτητα Ταινιοδρόμων 

Παραγωγικότητα 

Μέγιστες Διαστάσεις   
ρόλλου 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 
 



                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

     

      

Διατίθεται επίσης σε ανοξείδωτη έκδοση 
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