Sáček F
+ Tin Tie
+ EasyOpen
+ Ventilek

Stojící sáček s plochým dnem
a svařenými hranami
EasyOpen
snadné otevření sáčku bez nutnosti
použití nástroje

TinTie
ověřené znovuuzavírání sáčku vhodné
pro široké spektrum produktů
páska je součástí sáčku, vždy
připravená k uzavření
šířka plastové pásky 8 mm s vnitřním
drátkem o průměru 0,6 mm, různá barevnost

Ventilek
 ožnost balení kávy ihned
m
po upražení
vnitřní ventilek WIPF Wicovalve  
pro ultrazvukové přivaření nebo
vnější ventilek PLITEK

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
INVESTMENT IN YOUR FUTURE

Další výhody
stojící sáček s plochým dnem
a svařenými hranami
atraktivní vzhled, tvarová stabilita
svár v hraně = možnost marketingové prezentace
na přední a celé zadní straně sáčku
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Schéma funkce TinTie

1. Odklopte
TIN TIE

3. Otevřete
sáček

2. Rozviňte
horní část
sáčku

4. Odsypte
potřebný obsah
sáčku

5. Zaviňte
horní část
sáčku
6. Zavřete
sáček
pomocí
TIN TIE

VELTEKO CZ s. r. o.
K Borovičkám 1716, 258 01  Vlašim, Czech Republic
Phone +420 317 846 473, www.velteko.cz

Uzavírací stroj US 100

Dávkovač

Na tomto stroji vzniká sáček typu F s páskou TinTie a ventilkem
Jedna z možných variant uzavíracího stroje US100, která umožňuje tvorbu a plnění stojícího
sáčku s plochým dnem a svařenými hranami (sáček typ „F“ – označení sáčku firmy Velteko)
a s aplikací znovuuzavírací pásky TinTie (čti tin taj) na sáček. V tomto provedení je stroj
navíc vybaven aplikátorem pro ultrazvukové přivaření ventilku WIPF Wicovalve a speciálními
čelistmi EasyOpen, pro snadné otevírání sáčku.

Hlavní výhody stroje US 100
 ychlá přestavba stroje na jiný rozměr sáčku
R
Hlavní kroky přestavby na jiný rozměr
sáčku automatizovány a s možností uložení
jednotlivých pozic do paměti stroje
Hlavní pohony stroje řešeny
servopohony
Intuitivní ovládání stroje pomocí
barevné dotykové obrazovky
Robustní stavebnicová
konstrukce

120 – 320

Sáček typu F

0

40 – 10
60 – 140

Rozměr sáčku
Šířka

Hloubka

Výška

60–140 mm

40–100 mm

120–320 mm

Aplikátor TIN-TIE

Vertikální balicí stroj

Aplikátor
ventilku

