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PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

AS-20SP-200
Automatyczna linia do pakowania herbat  w saszetki  z   

                automatycznym pakowaniem w torby foliowe

Automatyczna linia pakująca AS-20SP-200 przeznaczona jest do konfekcjonowania herbat 
czarnych i owocowych w saszetki fiks, dodatkowo zapakowane  w opakowanie z folii 
warstwowej ze stojącym dnem wyposażona w strunę do wielokrotnego otwierania.

Budowa 
Automatyczna saszetkarkę z automatycznym pakowaniem w torby foliowe   
AS-20-SP-200. składa się z dwóch podstawowych elementów. 

Saszetkarka AS-20 

Saszetkarka AS-20 zbudowana jest na samonośnej ramie z osłonami  zabezpieczającymi. 
Wszystkie elementy pakowarki mające bezpośredni kontakt z produktem  pakowanym 
wykonane są z materiałów posiadających atest P.Z.H.  
Elementy kontaktujące się z produktem są łatwo rozbieralne do mycia i wymiany. 
Saszetkarka wyposażona jest w regulacje temperatury niezależną każdej szczęki 
zgrzewającej oraz  płynną regulacje prędkości. Stany awaryjne wizualizowane na pulpicie 
sterowania. 
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  AS-20 SP-200
Urządzenie do pakowania w torby foliowe SP-200 

Pakowarka SP-200 zbudowana jest na samonośnej ramie z osłonami  zabezpieczającymi. 
Wszystkie elementy pakowarki mające bezpośredni kontakt z produktem  pakowanym 
wykonane są z materiałów posiadających atest P.Z.H.  
Elementy kontaktujące się z produktem są łatwo rozbieralne do mycia i wymiany. 
Saszetkarka wyposażona jest w regulacje temperatury niezależną każdej szczęki 
zgrzewającej oraz  płynną regulacje prędkości. Stany awaryjne wizualizowane na pulpicie 
sterowania.  

Materiał opakowaniowy  
Saszetki               - bibułka fiksowa  
Średnica saszetki        Ø55;58;60mm 
Waga saszetki        - 1.2 do 2g 
szer. materiału opakowaniowego                                        do ustalenia 
max. średnica beli materiału                                                  500mm  
średnica rdzenia bobiny            75mm±1mm 
jednorazowy wkład na saszetkarkę                                            2 bobiny 

Torba foliowa: 
Dla 25 szt.pakowanych saszetek 
  Wysokość torby                - 210 mm 

Szerokość torby                          - 150 mm  
Wydajność 

saszetkarka                                                                            5-torowa 
ilość cykli                                                                        od 40 do 150 /min. 
wydajność                           max. 750 szt.( saszetek) /min. 

Pakowarka 
wydajność                                   max. 30 szt. /min. 
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