Pionowa maszyna
pakująca

Pionowa maszyna pakująca SLIM-210 przeznaczona
specjalnie do pakowania produktów w drobnych
cząstkach do torebek typu „poduszka“ oferuje

wszystkich warunków niezbędnych do formowania
wysokiej jakości zgrzewów z bardzo dużą szybkością.

Maksymalna
szczelność
i perfekcyjny wygląd
zgrzewu

Prosta obsługa
maszyny

Oprogramowanie
Maksymalna
szybkość pracy do

400

opakowań/min
w wersji TWIN

Szerokość maszyny

750 mm

Dataservice
VELTEKO
do zdalnej komunikacji
z maszyną

Łatwe
utrzymanie
bieżące

Maksymalna szczelność i perfekcyjny wygląd zgrzewu
Technologia Powerseal VELTEKO

Sterowanie pracą szczęk VELTEKO

Specjalny mechanizm Powerseal w napędzie
szczęk poprzecznych potrafi wytworzyć
ogromną siłę ścisku w celu uformowania
doskonałych zgrzewów na szerokim zakresie
materiałów opakowaniowych.

Zaawansowana technologia sterowania ruchem
równoległych szczęk poprzecznych umożliwia
osiągnięcie maksymalnych czasów zgrzewu przy
bardzo wysokich wydajnościach.
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Optymalna
temperatura
i ciśnienie
Maksymalna
zbieżność szczęk

Optymalny
czas zgrzewu

Długość
opakowania

1

Prosta obsługa maszyny
Interface graficzny
w celu intuicyjnego wprowadzania parametrów
roboczych maszyny
Komputer przemysłowy z dużym ekranem dotykowym.
Intuicyjna obsługa za pomocą ikon lub przycisków ekranowych z opisami.
Pomoc w czasie wyboru parametrów roboczych.
500 pozycji zapisu programów (receptur) z możliwością eksportu
i archiwizowania.
Możliwość automatycznego wyboru receptury czytnikiem kodu
kreskowego.

Konstrukcja grup VT+
(Versatile Technology Plus)
Mniejsze wymagania przy zmianie materiału
opakowaniowego.
Odwijanie rolki materiału opakowaniowego automatycznie dostosowuje
się do wszystkich wprowadzonych roboczych parametrów maszyny.
Położenie czujnika końca folii i czujnika znaku odcięcia. Położenie
regulowane napędem serwo. Zapisywane w pamięci.
Pozycja rolek prowadzenia folii. Przy nanoszeniu daty (etykiety)
i ustawianiu kąta natarcia folii na kołnierz formujący. Kontrolowane
elektronicznie. Zapisywane w pamięci.

Identyfikacja obsługi kartą lub chipem RFID.
Instrukcja obsługi maszyny, schemat połączeń itp. wyświetlane także
na terminalu.
Manager zdjęć – import i eksport zdjęć. Możliwość zarządzania zdjęciami
z zainstalowanej kamery.
Zarządzanie materiałem video – możliwość zapisywania i kopiowania
plików filmowych.
O
bszerna pomoc.
Dataservice Visual.

Znaczniki położenia
Wszystkie ręcznie regulowane elementy osprzętu wyposażone
są w znaczniki położenia w celu zapewnienia powtarzalności nastaw.

Torebka „poduszka”

Dataservice VELTEKO
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Dataservice
OPC
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Łatwe utrzymanie bieżące
Dataservice support.
Interwały serwisowe w zależności od rodzaju pracy maszyny.
Rozległa autodiagnostyka i monitoring.
Regulowane prawa dostępu do poszczególnych poziomów nastaw.
UCHWYT

EURO OTWÓR

KLAPKA
DO PONOWNEGO
ZAMYKANIA

Czujniki z konektorami do szybkiej wymiany.
Interaktywna instrukcja obsługi i katalog części zamiennych opracowane
specjalnie dla danej konfiguracji maszyny.
Automatyczna kontrola szczelności systemów pneumatycznych.
Wsparcie centrum serwisowego VELTEKO.

Szerokość maszyny
750 mm
700

Parametry techniczne
SLIM-210

SLIM-210-TWIN

Tryb pracy

3-osiowy ciągły

2x3-osiowy ciągły

Wydajność

do 200 opakowań/min

do 400 opakowań/min

Maksymalna szerokość
zgrzewu poprzecznego

210mm

Maksymalna szerokość folii

440mm

Parametry elektryczne

3 x 400 V / 50 Hz

1666

0.6 MPa

750

750

450

1166

1866

Ø
max

2815

SLIM-210

SLIM-210-TWIN

1840

750

1600

478

2144

Sprężone powietrze

Więcej maszyn z naszego portfolio

Kontakt
VELTEKO CZ s.r.o.
K Borovičkám 1716
258 01 Vlašim
Republika Czeska
Tel. +420 317 846 473
velteko@velteko.cz

VELTEKO POLSKA Sp. z o. o.
Ul.Św.Michała 43
61-119 Poznań
Polska
Tel. + 48 61 650 34 07
velteko@velteko.pl

OOO «ВЕЛТЕКО РУС»
4-ая Тверская-Ямская, д. 33/39
125047 г. Москва
Российская Федерация
Тел. +7 495 799 93 78
velteko@velteko.ru

OGÓLNOŚWIATOWA SPRZEDAŻ
Jedna maszyna do ponad 100 różnych
wariantów opakowań
Maksymalna szybkość pracy
do 200 opakowań/min
5-45 min. przezbrojenia do formowania
innego typu opakowania
Ponad 16 wariantów torebki doypack
Maksymalna szerokość zgrzewu
poprzecznego 280mm

RYNKI, NA KTÓRYCH DZIAŁAJĄ DYSTRYBUTORZY VELTEKO

DUPLEX-360

Twój dystrybutor VELTEKO

Maksymalna wydajność do 360 opakowań
typu poduszka lub saszetki trójstronnie
zgrzanej na minutę
Wykonanie dwutubusowe

www.velteko.pl
Zawartość tego katalogu nie stanowi oferty zawarcia umowy, obietnicy zawarcie umowy ani nie daje podstaw do jakichkolwiek
relacji prawnych wobec firmy VELTEKO s.r.o.. niezależnie od ich treści lub oznaczeń. VELTEKO s.r.o. zastrzega sobie prawo
do zmian specyfikacji maszyn pokazanych i opisanych w niniejszym katalogu. Zdjęcia maszyn publikowane są wyłącznie w
celach informacyjnych i mogą zawierać opcjonalne akcesoria. Proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu
otrzymania oferty dostosowanej do swoich wymagań.
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