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Flow-pack MINIFLOW-400 jest nowoczesną, wydajną i efektywną, a przede wszystkim
całkowicie elektryczną maszyną pakującą typu FLOW-PACK.

MINIFLOW-400
KOMPAKTOWY FLOW-PACK
MINIPACK-TORRE

MINIFLOW-400 włoskiej firmy Minipack-Torre to
nowoczesna, praktyczna i wydajna maszyna do
pakowania typu FLOW-PACK. Bardzo wydajna,
zwłaszcza przy niewielkich wymiarach.
Zaprojektowana tak, aby maksymalnie uprościć
obsługę, konserwację i czyszczenie. MINIFLOW300 jest maszyną całkowicie elektryczną i nie
wymaga zasilania pneumatycznego.

Na zdjęciu: nowoczesna maszyna do pakowania typu FLOW-PACK, model MINIFLOW-400 włoskiej firmy MINIPACK-TORRE

WYDAJNOŚĆ NIE JEST OPCJĄ DODATKOWO PŁATNĄ!
MINIFLOW-400 DUŻE MOŻLIWOŚCI W MAŁEJ MASZYNIE!
MINIFLOW-400 to nowa, pozioma, całkowicie elektroniczna maszyna, stworzona przez MINIPACK®-TORRE, przeznaczona do
pakowania metodą FLOW-PACK. Maszyna została zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć konserwację i czyszczenie,
oraz ułatwić operatorowi obsługę urządzenia. Mimo stosunkowo niewielkich wymiarów zewnętrznych – MINIFLOW-400 nie
traci nic z wytrzymałości, wysokiej jakości i wydajności – charakterystycznych dla włoskiego producenta.
Dzięki 3 wysokowydajnym silnikom bezszczotkowym i 7-calowemu panelowi dotykowemu FLOW-PACK gwarantuje
maksymalną wszechstronność w kwestii zmieniania formatów pakowanych produktów, przez co operacje pakowania stają się
niezwykle proste.

MINIFLOW-400
Pakowarka FLOW-PACK, MINIFLOW-400 może pakować produkty w folię maksymalnie 180 mm i osiągnąć wydajność 100
paczek na minutę. Dzięki optymalnemu stosunkowi jakości do ceny ta pakowarka typu FLOW-PACK łączy jakość i technologię
oraz gwarantuje wysoki poziom niezawodności.
To urządzenie nadaje się do pakowania: bułeczek, słodyczy, produktów farmaceutycznych, czekoladek, tabliczek czekolady
itp. MINIFLOW-400 może być wyposażona w szereg dodatkowych opcji.
Opcje wyposażenia dodatkowego:

Drukarka termiczna

EURO-DZIURKA – pozwala na
tworzenie opakowań gotowych
do zawieszenia na stojaczkach

Podwójny pręt zgrzewający – ta opcja
pozwala na dwukrotne zwiększenie
prędkości i wydajności maszyny

Drukarka obrotowa

Wydłużenie podajnika załadowczego

Nóż zygzakowaty

Stały moduł formujący

Dane techniczne maszyn:
MINIFLOW-400

Zasilanie elektryczne
Zainstalowana moc
Zużycie energii
Wydajność
Pręt zgrzewający
Maksymalna waga produktu
Maksymalna wysokość produktu
Maksymalna długość produktu
Maksymalna średnica rolki
Maksymalna szerokość rolki
Wymiary maszyny
Waga maszyny

230 V, 1 faza
2,5 kW
2,3 kWh
6000 szt./h
190 mm
500 g
75 mm
500 mm
350 mm
420 mm
2400 x 800 x h 1800 mm
220 kg

