Velteko News informuje
Szanowni klienci,
za pomocą naszego biuletynu postanowiliśmy informować Was o wszelkich zmianach i nowościach
zachodzących w naszej fabryce, które bezpośrednio związane są z produkcją urządzeń pakujących.
Mamy nadzieję, że dzięki temu wzajemna współpraca będzie przebiegała lepiej i efektywniej.

Pionowa maszyna pakująca HSV 200
– 90 torebek typu F na minutę.
W bieżącym roku
wprowadziliśmy na
rynek nową wersję
pionowej maszyny
pakującej HSV 200
Continual z dodatkowym
oprzyrządowaniem do
formowania torebek typu F
(prostokątne dno i zgrzane
krawędzie boczne).
Szybkość pracy maszyny
to 90 torebek tego typu
formowanych w ciągu
minuty.
Możliwość formowania
torebki typu F na
kontynualnych maszynach
HSV 200 podwyższa
atrakcyjność naszego
urządzenia i umożliwia
pakowanie produktów
w oryginalne torebki.
Instalowanie
dodatkowego
oprzyrządowania jest
możliwe na pracujących
już maszynach.

Struna (zip) – wszystkie
typy torebek.
Możliwość wielokrotnego otwierania torebki było rozwiązaniem, które z zadowoleniem
przyjęło wielu naszych klientów.
W 2002 roku zakupiliśmy licencję umożliwiającą nam instalowanie na naszych
maszynach aplikatora struny. Może być
on zainstalowany na wszystkich krokowych
maszynach pakujących. Po uformowaniu torebki przez urządzenie pakujące
następuje dwustronne dogrzanie struny
po wewnętrznej stronie opakowania za
pomocą specjalnych szczęk. Istnieje możliwość stosowania aplikatora struny do
wszystkich rodzajów folii począwszy od
laminatów a skończywszy na impulsowo
zgrzewanym polietylenie.
Szybkość pracy urządzenia pakującego
pracującego z instalacją aplikującą strunę
wynosi 55 torebek na minutę.

Instalacja linii
pakującej.
W grudniu ubiegłego roku
instalowaliśmy linię pakującą
snaki i ekstrudowane chrupki
do torebek typu A i F
z aplikatorem struny i etykiety.
Podawanie produktu do
urządzenia pakującego
zapewnia pionowy transporter
PDV Z i kosz zasypowy z rynną
wibracyjną VZD 4A. Linia
pakująca wyposażona jest
w dwie wagi wielogłowicowe
Yamato ADW 510A odważające
produkt, który pakowany jest
w torebki na pionowej maszynie
pakującej HSV 101 S1
w wykonaniu TWIN.
Odbiór gotowych torebek
odbywa się za pomocą
transportera odbierającego
PDO 1 za którym postawiony
jest stół obrotowy VZD 2-K.
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