
Soluții profesionale
pentru morărit, panificație,
patiserie și cofetărie

Product: 

Descriere:   

Caracteristici:

 Greutate : 340 kg

 

Putere electrică: 1 KW

Productivitate: 2700 ambalări/oră

Tensiune: 400 V, 50 Hz

Producător: Mech - Masz (Polonia)

Interval ambalare (dimensiuni produse):
Lățime: 100 – 250 mm 
Lungime: 140 – 420 mm 
Înălțime: 50 – 160 mm

Operatorul așează produsul în punga deschisă prin intermediul curentului de aer, apoi 
o așează pe banda de alimentare transversală. Ulterior este evacuat excesul de aer din
pungă, care apoi este închisă cu un clips. Opțional se poate imprima data pe clips.
Produsul astfel ambalat poate fi mutat manual sau automat pe o masă rotativă.
- Eliminarea excesului de aer din pungi prin intermediul unui dispozitiv de aspirare, 
   rezultând în pungi foarte bine închise
- Duze de aer adiționale
- Posibilitatea de ajustare a înălțimii mesei pentru poziționarea pâinii și a clipsului 
- Filtru de aer
- Panou de comandă LCD cu 2 moduri de operare: manual și automat
- Carcasă externă din oțel inoxidabil AISI 304
- Role cu sisteme de blocare
- Toate capacele protejate electric
- Mașina este echipată cu dispozitiv de numărare produse ambulate (zilnic și total)
- Zonă de clipsare protejată cu un capac transparent
- Imprimantă profesională cu funcție de schimbare rapidă a datei de pe tambur

Dimensiuni mașină: 1435x2150x1210 (h) mm

Data Sheet

Automatic packaging machine, model SPA 3000

 Weight: 340 kg

 

Electric power: 1 KW

Productivity: 2700 packs / hour

Voltage: 400 V, 50 Hz

Manufacturer: Mech - Masz (Poland)

Packing range (product dimensions):
Width: 100 - 250 mm
Length: 140 - 420 mm
Height: 50 - 160 mm

The operator place the product in the open bag through the air streamplace it on 
the transverse feed belt. Subsequently, excess air is evacuated from bag, which is then 
closed with a clipband. Optionally it can print the date on clips.The product thus 
packaged can be moved manually or automatically to a rotary table.
- Removal of excess air from the bags by means of a suction device, resulting in very 
  tightly closed bags
- Additional air nozzles
- Possibility to adjust the height of the table for positioning the bread and the clip
- Air filter
- LCD control panel with 2 operating modes: manual and automatic
- External housing made of AISI 304 stainless steel
- Rollers with locking systems
- All covers electrically protected
- The machine is equipped with a device for counting ambulatory products (daily&total)
- Clip-on protected area with a transparent cover
- Professional printer with fast date change function on the drum

Machine dimensions: 1435x2150x1210 (h) mm
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Automatic packaging machine

Description:   

Technical 
specifications:

 CLIPBAND  a NOVA PAN brand 
® 
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