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Iepakojums termo - plēvē

AirLess
            Iepakošanas iekārta ar manuālu padevi termo plēvē.

GATAVAIS RISINĀJUMS
 BRIKEŠU IEPAKOŠANAI

Iepakošanas iekārta AirLess - 
Efektīvs iepakošanas risinājums ar veiktspēju vairāk nekā 1 tonnu stundā.

Svaru krāsainā indikācija 
atvieglo pakas svara 
kontrolēšanu.

 

 

Ja displejs izgaismojas 
sarkanā krāsā tas nozīmē, ,
ka svars ir mazāks par 
iestatīto.
Displeja izgaismošanās 
zaļā  krāsā nozīmē ka 
svars atbilst iestatītajam 
līmenim.

Lielisks rezultāts -
Iesaiņojums ir hermētisks un ir gatavs uzglabāšanai āra 
apstākļos.
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AirLess Classic
AirLess  Classic – viena  no
visekonomiskajām  iesaiņošanas 
iekārtām.  Aprīkota  ar  nerūsējošā
tērauda  galdu,  un  ir  īpaši  efektīva, 
iesaiņojot  nestandarta  formu 
produktus.

 

 

AirLess Plus
AirLess Plus līnija ir aprīkota ar
padeves rolgangu,  tādējādi  atvieglojot 
produkta padevi termortunelī. Paredzēta 
daudz smagāku izstrādājumu 
iesaiņošanai: koka detaļas,  konteineri, 
kārbas utt.

AirLess Advance
Iekārta ir  aprīkota  ar  automātiskas 
padeves  transportieri,  kas  ļauj  veikt
iesaiņošanu tādā ātrumā, ko nodrošina 
pusautomātiskas  iesaiņošanas 
risinājumi.

NRT - 731 - C NRT - 922 - C NRT - 1122 - C

3 x 400 - 50 3 x 400 - 50 3 x 400 - 50

13 19 19

 380 280 280

750 950 1150

730 x Ø250 930 x Ø250 1130 x Ø250

910 910 910

В - xz

kW

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 2400 x 1150 x 1650 2650 x 1350 x 1600 2650 x 1550 x 1600 

 

Modeļa nosaukums

BAROŠANAS AVOTS 

JAUDA

PRODUKTA MAKSIMĀLAIS
AUGSTUMS

SILDELEMENTA GARUMS 

TERMO PLĒVES
MAKSIMĀLAIS IZMĒRS 

DARBA VIETAS
AUGSTUMS

IEKĀRTAS GABARĪTIZMĒRI

(GxPxA)

IEKĀRTAS SVARS kg 435 490 650

Opcijas:
Regulējams elektromagnēts, kas paredzēts brikešu iepakošanai ar automātisku kontroli. (Modeļi: Classic un Plus).
Integrētie svari paredzēti brikešu svara kontrolei pirms iepakošanas.
Apspaides veltnīši, paredzēti plēves nogludināšanai pakas sānos.

Atdzesējot ar ventilatoru, iesaiņojums uzreiz ir 
gatavs tālākām manipulācijām.

Iespējams regulēt karstā gaisa plūsmu virzienus.

Izejošais rolganga galds leņkis regulējams 0-10 grādu 
diapazonā.

Riteņi ar fiksariem nodrošina iekārtas 
vieglāku pārvietošanu.

Termo tuneļa temperatūras digitāla 
vadība.

Blīva termoizolācija un divi aizsargi augstas 
energoefektivitātes nodrošināšanai.

Nomaināmajam termonaža sildelementam ir trīs 
darba virsmas, tādējādi ievērojamā mērā palielinot 
kalpošanas termiņu.

Sildelementa elektromagnētiskā vadība un 
automātiskā atslēgšanās.

Vadāms uzsildīšanas process un viegli 
nomaināms sildelements.

Padeves konveijers ar vadību.

Transportiera sietam nav nepieciešama 
papildusapkope, un tas ir piemērots produktiem ar 
nelīdzenu apakšējo daļu.

Vienkārša plēves ruļļa uzstādīšanas, pateicoties 
centrēšanas sistēmai.

Iepakošanas iekārtu Airless sērija ir konstruēta 
lietošanai ražošanas apstākļos. Konstrukcijas 
vienkāršība un pārdomātais  risinājums  
nodrošina  vieglu  un  ērtu ekspluatāciju,  un  
nav  nepieciešams  saspiestā gaisa  pieslēgums.  
Brikešu  grupu  padošanu  termotunelī 
nodrošina operators. Iepakošanas  iekārtas  
AirLess  ir brīnišķīgi piemērotas briketēšanas 
līnijām ar nelielu ražotspēju: 4-8 pakas minūtē.

Iepakojuma iekārtas izpildījums var tikt 
nodrošinās trīs komplektācijas variantos (Classic, 
Plus, Advance) un četros tipveida izmēros. 
Iepakojumu iekārtu drošu darbību pasūtītājam 
garantē iekārtas kvalitātes kontrole izgatavošanas 
procesa laikā un tās testēšana pirms nosūtīšanas. 
Eiropas ražotāju standarta komponentu 
izmantošana samazina rezerves daļu un maināmo 
daļu piegādes laiku.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

8.

9.

10.

11.

12.

12.




