PFS 450 PEDALLI AYAKLI POŞET AĞZI KAPATMA MAKİNASI
PFS Serisi ayak pedallı kapayıcılar, PE ve PP torbaları için mükemmel yapıştırıcılardır. Özellikle büyük ve ağır
torbaların kapatılması için idealdir. Ayak kapama işlemini kontrol ederken, eller makinenin beslemesi için
serbest kalır. Fazladan eli varmış gibi görünür. Birimler pedal, ayak, ayarlanabilir çalışma masası ve ayarlanabilir
ayak kontrol ile tamamlanır. PFS serisi yapıştırma makineleri plastik torbaların çeşitli türlerini yapıştırmaya
uygunluğu ve ayarlanabilir ısıtma zamanı ile kullanım kolaylığı sağlar. Timer ile farklı film kalınlıkları için gereken
yapıştırma süresini kontrol edebilirsiniz.
Kullanım Alanları
Her tip plastik torba ve naylon yapıştırmada kullanılabilir. Gıda, ilaç, ticari ve özel ürünler, elektronik parçalar,
kimyasallar ve benzerlerinin torbalama işlemleri için fabrika ve depo ortamında kullanılabilecek en iyi
ekipmandır.
PEDALLI POŞET YAPIŞTIRMA MAKİNASI Güç Tüketimi:
1500 W
Çalışma Voltajı:
220 V 50/60 HZ
Max Yapıştırma Uzunluğu:
450 mm
Yapıştırma Eni:
5 mm

Yapıştırma Süresi:

PFS 450
* 45 cm. mühürleme uzunluğuna
sahiptir.
* Üst ve altta olmak üzere iki ısıtma
elemanına sahiptir.

0-2.5 sn.

PFS 600 PEDALLI POŞET AĞZI KAPATMA MAKİNASI
PFS Serisi ayak pedallı kapayıcılar, PE ve PP torbaları için mükemmel yapıştırıcılardır. Özellikle büyük ve ağır
torbaların kapatılması için idealdir. Ayak kapama işlemini kontrol ederken, eller makinenin beslemesi için
serbest kalır. Fazladan eli varmış gibi görünür. Birimler pedal, ayak, ayarlanabilir çalışma masası ve ayarlanabilir
ayak kontrol ile tamamlanır. PFS serisi yapıştırma makineleri plastik torbaların çeşitli türlerini yapıştırmaya
uygunluğu ve ayarlanabilir ısıtma zamanı ile kullanım kolaylığı sağlar. Timer ile farklı film kalınlıkları için gereken
yapıştırma süresini kontrol edebilirsiniz.
Kullanım Alanları
Her tip plastik torba ve naylon yapıştırmada kullanılabilir. Gıda, ilaç, ticari ve özel ürünler, elektronik parçalar,
kimyasallar ve benzerlerinin torbalama işlemleri için fabrika ve depo ortamında kullanılabilecek en iyi
ekipmandır.
PEDALLI POŞET YAPIŞTIRMA MAKİNASI Güç Tüketimi:
1500 W
Çalışma Voltajı:
220 V 50/60 HZ
Max Yapıştırma Uzunluğu:
600 mm
Yapıştırma Eni:
5 mm

Yapıştırma Süresi:

PFS 600
* 60 cm. mühürleme uzunluğuna
sahiptir.
* Üst ve altta olmak üzere iki ısıtma
elemanına sahiptir.

0-2.5 sn.

