
Συστήματα συσκευασίας (Τύπου L-Sealer) - Kαμπάνες ΣΕΙΡΑ SL - S 



Σε κάθε περίπτωση,  οι απαιτήσεις για χαμηλό κόστος και γρήγορες λύσεις συσκευασίας μικρού 
και μεσαίου μεγέθους προϊόντων, ολοένα και αυξάνονται.  Οι ιδιαίτερες και "έξυπνες" μηχανές  
της Smipack αποτελούν την νικητήρια λύση. 
 
Η σειρά SL των L-sealer Συσκευαστικών Μηχανών (Τύπου Καμπάνα) 
περιλαμβάνει 2 μοντέλα για παραγωγικότητα έως και 300 τμχ ανά ώρα 

 

ΣΕΙΡΑ SL 



Πλεονεκτήματα και Χαρακτηριστικά 

- Συγκόλληση και συρρίκνωση σε μια λειτουργία  
- Λεπίδα συγκόλλησης επένδυσης PTFE 
- Ρύθμιση ύψους της  εσωτερικής πλάκας συσκευασίας 
- Κινητή πλάκα στήριξης προϊόντος, "ελεύθερη" από το σύστημα στήριξης φιλμ που επιτρέπει 
καλύτερη ρύθμιση του φιλμ στις διαστάσεις της συσκευασίας  
- Ηλεκτρομαγνητική ασφάλιση καμπάνας 
- Αυτόματη απελευθέρωση καμπάνας 
- Σύστημα ψύξης του πλαισίου της μηχανής 
-  Αλφαριθμητικός πίνακας ελέγχου LCD, με δυνατότητα αποθήκευσης 6 προγραμμάτων εργασίας 
και μικροεπεξεργαστή 16-bit 
- Ρελέ SSR μακράς διάρκειας για ευκολία στην συντήρηση  
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
- Πιστοποίηση CE 

 

Φιλμ Τάνυσης Συρρικνούμενη 
Πολυολεφίνη 



Έως 300 τμχ ανά ώρα 



Η σειρά S, η οποία περιλαμβάνει 2 χειροκίνητα και 2 ημι-αυτόματα 
μοντέλα, αποτελεί την ιδανική λύση για εταιρείες που απαιτούν 
παραγωγικότητες έως και 900 τμχ ανά ώρα 

ΣΕΙΡΑ S 



Πλεονεκτήματα και Χαρακτηριστικά 

- Συγκόλληση και συρρίκνωση σε μια λειτουργία  
- Λεπίδα συγκόλλησης επένδυσης PTFE 
- Σύστημα ψύξης του πλαισίου της μηχανής 
- Κινητή πλάκα στήριξης προϊόντος, "ελεύθερη" από το σύστημα στήριξης φιλμ που επιτρέπει 
καλύτερη ρύθμιση του φιλμ στις διαστάσεις της συσκευασίας 
- Αυτόματη απελευθέρωση καμπάνας 
- Flextron σύστημα ελέγχου εξοπλισμένο με: 
  α) Αλφαριθμητικός πίνακας ελέγχου LCD με μικροεπεξεργαστή 16-bit και ρελέ SSR 
  β) Αυτόνομο τμήμα παροχής, διαχωρισμένο από τον πίνακα ελέγχου και εξοπλισμένο με ρελέ SSR 
μακράς διάρκειας 
  γ) Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 10 διαφορετικών κύκλων εργασίας  
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
- Πιστοποίηση CE 

Φιλμ Τάνυσης Πολυολεφίνη 



Έως και 300 τμχ ανά ώρα 

- Συρρικνωτικό μηχάνημα (τύπου L-sealer)  - Καμπάνα 
- Μπάρα συγκόλλησης : 560 mm x 430 mm 
- Ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ασφάλισης καμπάνας 
- Ρύθμιση ύψους της  εσωτερικής πλάκας συσκευασίας 
 
 

προαιρετικά 



Έως 600 τμχ ανά ώρα 

- Ημι-αυτόματο συρρικνωτικό μηχάνημα  
(τύπου L-Sealer) - Kαμπάνα 
- Mπάρα συγκόλλησης: 560mmx430mm 
- Kλειστό κύκλωμα ψύξης των μπαρών συγκόλλησης 
- Ένδειξη επίπεδου ψύξης 
- Γρήγορη ρύθμιση του ύψους πλάκας συσκευασίας 
μέσω εξωτερικού στρόφαλου 
- Ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ασφάλισης καμπάνας 
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης 
- Αυτόματη απελευθέρωση συσκεασίας μέσω 
μηχανοκίνητου ταινιόδρομου 

προαιρετικά 



Έως 900 τμχ ανά ώρα 

- Ημι-αυτόματο συρρικνωτικό μηχάνημα 
(Τύπου L-Sealer) - Καμπάνα 
- Μπάρα συγκόλλησης: 560mmx430mm 
- Κλειστό κύκλωμα ψύξης των μπαρών 
συγκόλλησης  
- Ένδειξη επίπεδου ψύξης 
- Γρήγορη ρύθμιση του ύψους πλάκας 
συσκευασίας μέσω εξωτερικού στρόφαλου 
- Κουμπί έκτακτης ανάγκης 
- Αυτόματη απελευθέρωση συσκεασίας μέσω 
μηχανοκίνητου ταινιόδρομου 
 

προαιρετικά 



Έως 300 τμχ ανά ώρα 

- Χειροκίνητο συρρικνωτικό μηχάνημα  
(Τύπου L-Sealer) - Καμπάνα  
- Μπάρα συγκόλλησης: 870mmx620mm 
- Κλειστό κύκλωμα ψύξης των μπαρών συγκόλλησης   
- Ένδειξη επίπεδου ψύξης 
- Ρύθμιση του ύψους πλάκας συσκευασίας  
- Διπλό ηλεκτρομαγνητικό σύστημα ασφάλισης καμπάνας 
 



             

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Παροχή Ενέργειας 

Εγκατεστημένη Ισχύς 

Μπάρα Συγκόλλησης 

Μέγιστο Ύψος Συσκευασίας 

Παραγωγικότητα 

Μέγιστη Διάσταση Πυρήνα φιλμ 

Διαστάσεις Μηχανής 
με Στηρίγματα 

Διαστάσεις Μηχανής με βάση 

Βάρος 
μηχανής/στηρίγματα/βάση 

*pph: συσκευασίες ανά ώρα (η ταχύτητα εξαρτάται από τις διαστάσεις του προϊόντος, τον τύπο συσκευασίας και του film 
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