Szanowni Klienci,
Przedstawiamy nowy, trzeci w tym roku, numer naszych TechNews, w którym to przedstawiamy naszą nową
pionową maszynę pakującą HSV 81 a także przedstawiamy możliwości wykorzystania naszych urządzeń
w chemii budowlanej.

Pionowa maszyna pakująca HSV 81
Maszyna pakująca HSV 81 jest całkowicie nowym urządzeniem, które zastępuje linię maszyn HSV 80. Jego
konstrukcja to synteza sprawdzonych w poprzedniej serii rozwiązań i całkowicie nowych koncepcji, które
znacznie zwiększają wartości użytkowe urządzenia. W stosunku do poprzedniej linii są to:
• wykonananie nierdzewne jako standard
• maksymalna szerokość zgrzewu poprzecznego została zwiększona do 360mm (maskymalna szerokość
folii to 800mm)
• ochrona IP 65
• konstrukcyjnie przygotowana do łatwego czyszczenia
• możliwość wykonania z krótką drogą opadania produktu (produkty delikatne)
• możliwość zastosowania automatycznego centrowania folii
Konstrukcja urządzenia obejmuje sprawdzone rozwiązania poprzedniej serii maszyn HSV 80 i są to:
• Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
• Przejrzysta konstrukcja mechaniczna
• Łatwe utrzymanie techniczne
• Napęd krzywkowy szczęk poprzecznych
HSV 81 to optymalny wybór
w wypadku opakowań
do ok. 15L lub realnych
wydajności ok. 70
opakowań/min

Typ
opakowania

Maksymalna
szybkość
(opakowań /min)

A

70

A/B

70

B

60

C

60

D

60

E

30

I

40

Nowe możliwości w chemii budowlanej
– HSV 70 Flexible
Dzięki doświadczeniu w pakowaniu produktów proszkowych Velteko oferuje nowe możliwości w zakresie
pakowania chemii budowlanej.
Pracę z proszkowymi produktami w chemii budowlanej rozpoczęto w ubiegłym roku od instalacji w firmie Olimp
(marka Glazurnik). Opracowane wtedy rozwiązania okazały się niezwykle skuteczne, co pozwoliło na umieszczenie w programie produkcji
firmy
Velteko
specjalnej
oferty do pakowania takich
produktów jak fugi czy zaprawy
klejowe. W tym roku firma
Velteko zainstalowała maszyny
u jednego z największych
producentów w Europie – firmie
Atlas.
Stosowana w chemii budowlanej aplikacja składa się
z pionowej maszyny pakującej
HSV 70 oraz specjalnej wersji
dozownika DOS 2B, opcjonalnie
układ może być także wyposażony w transporter z koszem
zasypowym podający produkt
z poziomu ziemi.
Zalety takiego rozwiązania są
niepodważalne – nowoczesne,
estetyczne
opakowanie,
z ogromnymi możliwościami
marketingowymi, oraz czysty
proces
pakowania,
gdyż
produkt cały czas przebywa
w zamkniętym, szczelnym
systemie.
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