
Victoria 600
Μηχανή Οριζόντιας Φόρτωσης
(flowpack)

Ευέλικτη αλλά και αξιόπιστη λύση 
συσκευασίας σε μηχανή οριζόντιας φόρτωσης  
του ιταλικού οίκου DM Packaging, που 
επιτρέπει τη δημιουργία σακούλας τριών 
κολλήσεων, ξεκινώντας από απλό φιλμ 
θερμοσυγκόλλησης.

Η σχέση ποιότητας-τιμής που προσφέρει είναι 
πραγματικά αξιοσημείωτη, ενώ είναι ικανή να 
καλύψει και τις πιο απαιτητικές παραγωγές.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

• Στιβαρή κατασκευή
• Συμπαγής σε διαστάσεις
• Δυνατότητα συσκευασίας έως 
   και 120 τεμαχίων/λεπτό
• Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ
• Μέγιστο πλάτος ρολού φιλμ 600mm
• Ιδανική για μεσαίες μονάδες παραγωγής 
• Ευέλικτη, εύκολες ρυθμίσεις
• Ευκολία στον καθαρισμό και 
   στη συντήρηση
• Κατάλληλη για μεγάλη γκάμα προϊόντων
• Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη και 
   ευκρινή οθόνη αφής 7”
• Προγραμματιζόμενες μνήμες 
   αποθήκευσης συνταγών
• Κονσόλα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με
   υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, σύμφωνη 
   με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
   για συνδέσεις 24V
• Ευρωπαϊκής κατασκευής

Ιδανική για:



Διαστάσεις Φιλμ A: Max 600 mm

Κάτοψη

Μπροστινή Όψη

Διαστάσεις προϊόντος A: Max 290 mm | B: Max 500 mm | C: Max 130 mm*
* Το ύψος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη διάμετρο της ράβδου στεγανοποίησης, ανάλογα με το προϊόν και την απαιτούμενη ταχύτητα.

Επιπλέον Δυνατότητες :

• Εκτυπωτής
• Εγκοπή εύκολου ανοίγματος (μονή ή zig-zag)
• Euroslot
• Δυνατότητα κατασκευής φακέλου με 
  ανοιχτή τη μία πλευρά
• Πλευρική πτύχωση φακέλου
• Σφουγγάρια για αφαίρεση του αέρα
• Μεταβαλλόμενο μήκος φακέλου
• Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ
• Μηχανική εκτύλιξη φιλμ
• Σταθερό ή ρυθμιζόμενο σύστημα 
  διαμόρφωσης («μάγουλα»)
• Διπλή ή τετραπλή σιαγόνα σφράγισης, για 
  αυξημένη παραγωγικότητα μηχανής
• Με δύο ή τρία ζεύγη κυλίνδρων 
  τραβήγματος φιλμ και επιμήκους κόλλησης
• Ανίχνευση προϊόντος (no product, no bag)
• Φωτοκύτταρο εντοπισμού αστοχιών 
  συγχρονισμού προϊόντος και φιλμ (no gap, no seal)
• Σύστημα έγχυσης αλκοόλης
• Ψυχόμενοι κινητήρες (για διάδρομο
   τροφοδοσίας, επιμήκη & κάθετη κόλληση)
• Διάδρομος εξόδου
• Διάδρομος τροφοδοσίας
• Επέκταση διαδρόμου τροφοδοσίας/ Γέφυρα
  τροφοδοσίας με υφιστάμενο διάδρομο                
  παραγωγής
• Μηχανισμός (ψυχρής) διάτρησης φιλμ
• Προθέρμανση φιλμ
• Πληθώρα επιπλέον ειδικών προσαρμογών

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

https://youtu.be/cJR0xrMPyQ0

