1020 ISM

1020 ISM

Audion Industrial Sealer Magneta: Een robuuste en krachtige tafelsealer geschikt voor
zwaardere toepassingen
Deze industriële impulssealer is zeer geschikt voor het sealen van nagenoeg alle moderne
foliematerialen (PE/PP, laminaten). Beide balken worden tijdens het sealen verwarmd
waardoor ook dikkere materialen geseald kunnen worden. De ISM is speciaal ontwikkeld voor
intensief gebruik. De sealbalken worden door middel van een lichte druk op de elektrische
voetbediening gesloten waarna de ISM een krachtige en betrouwbare 5 mm seal maakt,
aangedreven door een elektromotor.
Op het digitale bedieningspaneel kunnen de ideale seal- en koeltijd onafhankelijk van elkaar
worden ingesteld. Door de speciale constructie van verende sealdraadspanners blijft de
sealdraad ook bij intensievere belasting optimaal gespannen en bent u verzekerd van een
uitmuntende sealkwaliteit.
De Industrial Sealer Magneta is verkrijgbaar in epoxy en roestvaststaal uitvoering.
Optioneel is een geïntegreerd mes verkrijgbaar voor de 620 en 1020 uitvoeringen.
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Voordelen
geschikt voor nagenoeg alle moderne folie materialen
industriële sealdraadbevestiging staat garant voor een uitmuntend sealresultaat
activering sealbalken door elektrische voetbediening
elektromotor zorgt voor sluiting van de sealbalk
magneetsluiting houdt gedurende het sealen en koelen de sealarm gesloten
gebruikersvriendelijk digitaal bedieningspaneel voor precieze instelling seal- en koeltijd
geen externe luchtdruk nodig

Opties / Accessoires
Optie:
Mes optie: voor het afsnijden van het benodigde zakformaat uit buisfolie en/of het
wegsnijden van de restfolie boven de seal.
Accessoires:
Support : Maakt het mogelijk de machine te gebruiken met een verticale sealpositie
Bag Support: Ondersteunt zwaardere en/of grotere zakken terwijl de operator beide
handen beschikbaar heeft om de zak tussen de sealbalken te geleiden
Filmrolhouder: Voor het afwikkelen van de filmrol
Polylock: Voorkomt het terugrollen van de folie

Markten
Voedingsmiddelen verpakken (ISM is tevens beschikbaar in roestvrij staal)
Medisch verpakken
Onderdelen verpakken
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SPECIFICATIES
Product

1020 ISM

Seallengte

1020 mm

Sealbreedte

5 mm

Type machine

Handsealer, Impulssealer

Max. Foliedikte

2 x 200 Micron

Afmeting

1107 x 309 x 202 mm

Gewicht machine (incl. pedaal)

26,3 Kg

Voltage

230V – 1ph – 50/60Hz

Consumptie

1100 W

Model

Tafel

Covering

Epoxy

Mes

Ja, optioneel

Voetbediening

Ja

Type verpakking

Zak

Branche/toepassing

Bakkerij, Koffie en thee, Brandweer, Fruit en
groente, Industriële onderdelen, Kantoorartikelen,
Verpakking en logistiek, Diervoeding, Winkel

Type product

Vloeistof, Granulaat, Poeder, Solide
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