
Soluții profesionale
pentru morărit, panificație,
patiserie și cofetărie

Data sheet

Descriere:   

 Greutate : 16 kg

 Dimensiuni: 700x700x1050 (h) mm

Putere: 230 V, 50 Hz

Productivitate: 1800 închideri/oră

Mașină adecvată pentru închiderea pungilor din nylon cu clipband din material plastic 
de diferite culori. 
Se folosește o bandă clips înaltă de 8 mm, cu margini din material metalic având 
diametrul de 0,8 mm cu lungimea sigiliului de 40 mm, înfășurată în bobină de 
aproximativ 500 metri lungime, cu autonomie de 12.500 închideri. 
- Mod de funcționare pneumatic
- Dispozitiv de imprimare data  termic cu ribbon
- Cost foarte redus de imprimare
- Destinată pentru închiderea automată a pungilor cu clipband avand 2 inserții metalice 
- Operațiunea este simplă : după așezarea pungii în dispozitivul de alimentare mașina 
asigură urmatoarele operațiuni în mod automat: aplică clipsul, imprimă data pe acesta
și închide punga.

Necesită un mic compresor: 6 bar

Producător: Mech - Masz (Polonia)

pentru morărit, panificație,

Product: 

Description:   

Clipping machine, model TK 18

 Weight: 16 kg

 Dimensions: 700x700x1050 (h) mm

Power: 230 V, 50 Hz

Productivity: 1800 closures / hour

Machine suitable for closing nylon bags with plastic clipband of different colors. It uses an 
8 mm high clips tap and a seal length of 40 mm, wrapped in a spool of approximately
 500 meters long, with a range of 12,500 closures.

- Pneumatic operating mode
- Thermal date printer with ribbon
- Very low printing cost
- Designed for automatic closing of bags with 2 metal inserts
- The operation is simple: after placing the bag in the machine feeder performs the following 
operations automatically: apply the clip, print the date on it and close the bag.

Requires a small compressor: 6 bar

Manufacturer: Mech - Masz (Poland)

Professional solutions for
milling, bakery
pastry and confectionery

 CLIPBAND  a NOVA PAN brand 
® 

Manual clipping machine
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