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BRAND AUTOMATED SYSTEMS

600™ Horizontal
Horizontaal breed verpakkingssysteem

Horizontaal geconfigureerde 
verpakkingsmachine voor het 
verwerken van retourzendingen in 
de e-commerce

l Geschikt voor het verwerken van 400 mm brede zakken 
met een grote laadzone om orders klaar te maken

l De horizontale configuratie is ideaal voor fragiele 
producten en kleding 

l Het aanraakscherm geeft toegang tot handleidingen, 
hulpfuncties en diagnostiek voor de operator

l Transportband van 600 mm die producten kan 
overbrengen naar secundaire transportsystemen

l Het systeem kan worden gekoppeld aan een netwerk 
om het verpakkingsstation volledig te integreren 
zodat de centrale bewaking of het uitlichten van 
productiviteitsinformatie gemakkelijker verloopt

l Kan worden geconfigureerd voor toegang links of rechts
l Het systeem geniet van een eenvoudig ontwerp met 

weinig bewegende delen, waardoor de kosten beperkt 
blijven en de machine langer blijft werken.

TYPISCHE TOEPASSINGEN

Medische uitrusting ElektronicaKleding Loodgieterij

KENMERKEN EN VOORDELEN

DUURZAAMHEID
Als fabrikant van flexibele 
verpakkingsproducten erkennen we de 
nood aan meer bewustzijn en betrokkenheid 
bij het creëren van een duurzamere planeet 
- gaande van de fabricage tot het moment 
waarop het product wordt afgedankt.

We produceren al meer dan tien jaar 
milieuvriendelijke producten voor onze 
klanten. We introduceerden GeoTech®, 
een lijn van films, herverwerkt vóór 
consumptie, die de verpakkingssector 
voorgoed hebben veranderd. Daarnaast 
voerden we innovatieve folies met een 
lichtere dikte in die minder materiaal 
vereisen zonder in te boeten op het vlak van 
verpakkingsprestaties. Bovendien blijft onze 
machinetechnologie evolueren met nieuwe, 
ultramoderne componenten en technieken 
die zijn ontworpen om het energieverbruik 
te verminderen.

SPECIFICATIES 

Gewicht 259 kg

Totale grootte
H: 1361 mm
B: 874 mm
L: 1692 mm

Elektriciteit 110/240 VAC, 50/60 Hz, 650 Watt (VA) max 

Luchttoevoer 5 CFM/80 psi zuivere, droge lucht

Doorgang max. 150 mm

Zakdikte 35-100 μm

Zakbreedtes 100-400 mm

Zaklengtes 140-900 mm
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