
Vertikální balicí stroj



Vertikální hadicový balicí stroj řady SLIM-210,

speciálně navržený pro balení snacků a drobných kusových

produktů do polštářových sáčků, přináší

všech podmínek nutných pro tvorbu kvalitních

svarů při dosažení vysokého výkonu.



Jednoduché
ovládání stroje

Snadná provozní
údržba

Dataservice
VELTEKO
pro vzdálenou komunikaci
se strojem

Max. těsnost
a perfektní vzhled
svarů

Max. výkon

400 sáčků/min
v provedení TWIN

750mm
šířka stroje



VELTEKO motion-controlled jaws
Sofistikovaná technologie řízení pohybu
souběžných příčných čelistí umožňuje
dosáhnout maximálních svařovacích časů
při vysokých výkonech.

Optimální
teplota
a tlak

Optimální
svařovací doba Délka

sáčku

Max.
souběh
čelistí

1 2 3 4 5 1

Maximální těsnost a perfektní vzhled svarů

Powerseal technology VELTEKO
Speciální mechanismus Powerseal k pohonu
příčných čelistí dokáže vyvinout velkou sílu
potřebnou pro dosažení dokonalých svarů
u širokého spektra folií.



Odvíjení folie se automaticky přizpůsobuje všem kombinacím provozních
parametrů stroje.

Polohy snímačů okraje folie a snímání značky jsou nastavitelné
servomotorem a jsou uložitelné do receptury.

Pozice rolen vedení folie pro nastavení pozice datumu (etikety)
a pro nastavení úhlu náběhu folie na tvarovací límec, jsou kontrolované
elektronicky a jsou uložitelné do receptury.

Průmyslový počítač s velkou barevnou obrazovkou.

Intuitivní ovládání pomocí ikon nebo pomocí tlačítek s textovým
popisem.

Podpora při volbě provozních parametrů.

500 pamětí nastavení provozních parametrů (receptur) s možností
exportu a zálohování.

Možnost automatického výběru programu (receptury) načtením
čárového kódu.

Identifikace obsluhy stroje kartou nebo čipem RFID.

Manuál ke stroji, schéma zapojení, atd. na terminálu.

Správce obrázků – import, export, smazání obrázku na terminálu
a možnost pořídit obrázek z instalované kamery.

Správce videa – možnost vkládání a přehrávání videosouborů.

Rozsáhlá nápověda.

Dataservice Visual.

Konstrukční moduly VT+
zjednodušují nastavení prvků odvíjení a vedení
folie při změně formátu a snižují tak nároky
na kvalifikaci obsluhy.

Jednoduché ovládání stroje

Grafické rozhraní
pro intuitivní nastavení provozních
parametrů stroje

Číselníky a měřítka

Všechny ručně nastavované prvky jsou vybaveny číselníky nebo měřítky
pro zajištění opakovatelného nastavení.



ODNOSOVÝ OTVOR EUROOTVOR

Dataservice VELTEKO

Snadná provozní údržba
Dataservice support.

Hlídání servisních intervalů dle typu provozu stroje.

Rozsáhlá autodiagnostika a monitoring.

Nastavitelná přístupová práva k jednotlivým ovládacím prvkům.

Snímače s konektorem pro snadnou výměnu.

Interaktivní manuál a Katalog náhradních dílů pro konkrétní konfiguraci stroje.

Automatická kontrola těsnosti pneumatických prvků.

Podpora servisního centra VELTEKO.
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Technické parametry
SLIM-210-TWINSLIM-210

Režim 3-osý kontinuální 2 x 3-osý kontinuální

Výkon až 200 sáčků/min. až 400 sáčků/min.

Max. rozměr příčného svaru 210mm

Max. šířka folie 440mm

Elektro 3 x 400 V / 50 Hz

Tlakový vzduch 0.6 MPa
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Více z našeho výrobního programu
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Kontakty
VELTEKO CZ s.r.o.
K Borovičkám 1716
258 01 Vlašim
Česká republika
Tel. +420 317 846 473
velteko@velteko.cz

VELTEKO POLSKA Sp. z o. o.
Ul. Św. Michala 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

Obsah tohoto katalogu není nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy ani jakýmkoliv právním jednání
společnosti VELTEKO s.r.o. bez ohledu na jeho obsah či označení. VELTEKO s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit technické
údaje strojů zobrazených a popsaných v tomto katalogu. Fotografie strojů jsou pouze informativní a mohou obsahovat
součásti volitelného příslušenství. Prosím, kontaktujte svého lokálního distributora azískejte nabídku namíru Vaši požadavků.

TRHY, NA KTERÝCH NALEZNETE DISTRIBUTORA VELTEKO

Váš distributor Velteko

www.velteko.cz

VERSATILE-280
1 stroj pro více než 100 různých
variant sáčků

Max. výkon 200 sáčků/min

5 – 45 min přenastavitelnost
na jiný typ sáčku

Více než 16 variant sáčků typu doypack

Max. rozměr příčného svaru 280 mm

DUPLEX-360

Max. výkon 360 polštářových či třístranně
svařených sáčků za minutu

Dvoutubusové provedení


