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MINIMA firmy MINIPACK-TORRE jest najmniejszą i najbardziej kompaktową maszyną
stołową, przeznaczoną do pakowania produktów w folię termokurczliwą.

MINIMA EVO
PAKOWANIE W FOLIĘ
TERMOKURCZLIWĄ

MINIPACK-TORRE od lat dostarcza na rynek
maszyny do pakowania w folię termokurczliwą.
Najmniejszą i najbardziej poręczną maszyną jest
Minima EVO, która idealnie nadaje się
obkurczania folią małych i średnich pakunków.
Niewielkie rozmiary maszyny pozwalają na
trzymanie jej na stole. Jak na tak kompaktową
maszynę, Minima ma spore możliwości.

Na zdjęciu: maszyna do pakowania w folię termokurczliwą, model MINIMA EVO (z opcjonalnym stolikiem), włoskiej firmy MINIPACK-TORRE

MINIMA to od zawsze najmniejsza i najbardziej kompaktowa – ze wszystkich maszyn włoskiej firmy MINIPACK-TORRE –
maszyna to pakowania produktów w folię termokurczliwą. Została zaprojektowana do zabezpieczania małych i średnich
pakunków. Silną stroną maszyny jest jej wszechstronność, małe zużycie prądu i niewielkie rozmiary. Obecnie produkowana
MINIMA jest nawet wygodniejsza w użyciu, dzięki poręcznej wersji stołowej; nóżki, na których maszyna jest ustawiona,
oddalają ją od blatu na tyle, że pozwalają założyć rolkę z folią o standardowych rozmiarach.

MINIMA EVO
Nowości w wersji EVO:
EFSC – ELECTRONIC FAN SPEED CONTROL = Elektroniczny System Kontroli Prędkości
Wentylatora.
Jest to 5-cio stopniowy, sterowany elektronicznie system, który pozwala na precyzyjne
określenie prędkości, z jaką ma pracować wentylator.
SS – SOFT SHRINK = System Łagodnego Obkurczania.
Dzięki tej innowacji w maszynach EVO można pakować przedmioty lekkie i delikatne.

FSC – FAN STOP COMFORT ZONE = Strefa Komfortu Wokół Wentylatora.
Moduł powoduje, że gorące powietrze nie opuszcza komory zgrzewania i nie owiewa
operatora pracującego przy maszynie.

ES – ENERGY SAVE = Oszczędność Energii.
Dzięki zastosowanym innowacjom zużycie energii w maszynach REPLAY EVO jest niższe o
20-50% w stosunku do maszyn konkurencyjnych.

Cechy urządzenia:
 Produkcja: Minipack-Torre (Włochy)
 Wysoka niezawodność, precyzja wykonania i
wydajność
 Łatwa i prosta obsługa, czynią MINIMĘ maszyną
unikalną
 Dostęp do wszystkich funkcji, oraz zarządzanie
maszyną poprzez cyfrowy panel sterowania
 Zgodność ze wszystkimi przepisami, związanymi z
bezpieczeństwem i higieną pracy
 Maszyna może pracować ze wszystkimi, nawet
najnowocześniejszymi foliami, jakie są dostępne na
rynku
Dane techniczne:
 Panel sterowania z 10 programami, wyświetlacz 4-o
pozycyjny
 Szeroki suport rolki, aby można było założyć
standardową rolkę o wymiarach 250 x 320 mm, co
daje dłuższy czas pracy i mnie przerw w produkcji
 Zasilanie: 230V – 1 faza – 50/60Hz
 Maksymalne zużycie prądu: 1,20 kW
 Wydajność: 300 pakunków na godzinę
 Ostrze zgrzewające pokryte płaszczem teflonowym o
wymiarach: 380 x 250 mm
 Maksymalne wymiary produktu: 350 x 240 x 140 mm
o Długość: 350 mm
o Szerokość: 240 mm
o Wysokość: 140 mm





Maksymalna średnica rolki: 200 mm
Maksymalna szerokość rolki: 350 mm
Wymiary maszyny (*z podniesionym kloszem):
930 x 550 x 370 (*580) mm
 Waga maszyny
o Sama maszyny: 36 kg
o Z opakowaniem: 48 kg
Zapakowany produkt:

Opcje:
 Dodatkowy suport na rolkę z folią
 Wózek z kółkami

