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Kartonstørrelse
L=
230-470 mm.
B=
140-270 mm.
H=
155-350 mm.
Andre størrelser på forespørgsel

Bredde 1700 mm.
Afgangshøjde 860 mm.
Indløbshøjde 740 mm.

Vores case packer, model C1, kan forsegle for-limede bølgepapæsker ved hjælp af
tape eller varm lim. Maskinen er udviklet så den er enkel i sin opbygning og let at
vedligeholde, da vi fortrinsvis gør brug af standardkomponenter.
Omstillingstider ved ændring af pakkemønstre er nedsat til et minimum, idet alle
indstillinger foretages ved hjælp af tællere og linealer.
Model C1 har en kapacitet på op til 15 yderkartoner pr. minut afhængig af
produkt og kartonstørrelse. Maskinen er monteret med maskinsko og hjul for
problemfri transport.

Model C1

Ekstraudstyr

Udførelse i rustfrit stål
Kædehjul er el-galvaniseret
Forstrakte sorte kæder
1 justerbart magasin
Tapedispenser
EL 3 x 400 VAC-N-PE, 3,5 kW eller efter ønske
Energiforbrug: 1,59 kWh ved 15 kartoner pr.
minut og en rumtemperatur på 20° C.

Prægeværktøj for dato eller koder
Spray-limanlæg
Vendestation ved afgang
Rustfri kæde og kædehjul
Venstrevendt udførelse
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Kartonstørrelse
L=
230-470 mm.
B=
140-270 mm.
H=
155-350 mm.
Andre størrelser på forespørgsel

Bredde 1700 mm.
Afgangshøjde 860 mm.
Indløbshøjde 740 mm.

Vores case packer, model C1 W, kan forsegle planobølgepapæsker ved hjælp af
tape eller varm lim. Maskinen er udviklet så den er enkel i sin opbygning og let at
vedligeholde, da vi fortrinsvis gør brug af standardkomponenter.
Omstillingstider ved ændring af pakkemønstre er nedsat til et minimum, idet alle
indstillinger foretages ved hjælp af tællere og linealer.
Model C1 W har en kapacitet på op til 15 yderkartoner pr. minut afhængig af produkt og kartonstørrelse. Maskinen er monteret med maskinsko og hjul for problemfri transport.

Model C1 W

Ekstraudstyr

Udførelse i rustfrit stål
Kædehjul er el-galvaniseret
Forstrakte sorte kæder
1 justerbart magasin
EL 3 x 400 VAC-N-PE, 3,5 kW eller efter ønske
Energiforbrug: 1,59 kWh ved 15 kartoner pr.
minut og en rumtemperatur på 20 ° C.

Prægeværktøj for dato eller koder
Spray-limanlæg
Vendestation ved afgang
Rustfri kæde og kædehjul
Venstrevendt udførelse
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