Autobag® 800S - Verpakkingssysteem voor extra grote zakken
De nieuwe Autobag® 800S™ verpakkingsmachine is uitsluitend ontworpen om een verhoogde
productiviteit te bieden voor verpakkingstoepassingen met grote zakken tot 550 mm breed. Dit systeem
bevat een baanbrekende technologie voor het openen van zakken die de open zak stevig vasthoudt op
zijn plaats, waardoor een grote, vierkante opening (tot 275 x 275 mm) ontstaat zodat grote producten en
meerdere artikelen eenvoudig kunnen worden geladen.
De ultramoderne techniek heeft geleid tot een systeem dat inherent veilig is. De Autobag 800S™ maakt
grote veiligheidsschermen of uitrustingen die nodig zijn voor een veilige bediening overbodig. Door de
onbelemmerde toegang kan de operator ergonomisch laden en gaat zijn verwerkingscapaciteit erop
vooruit. Dit open ontwerp maakt de 800S ook zeer compatibel met tellers, weegschalen en
toevoersystemen van Autobag en derden.
Wanneer de Autobag 800S™ wordt gebruikt in combinatie met authentieke Autobag voorgeopende
zakken-in-een-doos, zorgt hij voor de volgende evolutie van kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en
flexibele verpakking, geruggensteund door het meest uitgebreide netwerk voor engineering en service
ter plaatse.

Typische
toepassingen
• Luchtvaart & Defensie
• Kleding & Accessoires
• Automobielindustrie
• Elektronica
• IJzerwaren &
bevestigingsmiddelen
• Gezondheidszorg
• Hobby & vakman
• Speelgoed
• Huishoudelijke
producten
• Cosmetische producten
• Producten voor
huisdieren

Programmeerbare
doorvoer tot 275”
voor een maximale
flexibiliteit

Eenvoudig draadsnijden
maakt snellere
overschakelingen mogelijk
zodat de productielijnen
vlot blijven draaien

Automated Packaging Systems
Leuvensesteenweg 542D
1930 Zaventem, Belgium

De minimale beveiliging
biedt onbelemmerde
toegang tot de open zak
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Kenmerken en voordelen

Optionele toevoegingen

Extra grote zakformaten
Kan werken met zakken tot 550 mm breed voor losse producten en
het verpakken van meerdere artikelen in één zak

• Transportband achteraan

Kwaliteitsvol dichtlassen
Gecoördineerde seal flattener voor kreukvrije sluiting

Technische informatie

• Afvoertransportband opzij

Continue filmcontrole
Een gesofisticeerde spanningscontrole houdt de film in het midden
en monitort zijn positie tijdens het hele verpakkingsproces
1105 tot 1410 mm

Compact
Compact voetoppervlak neemt minder ruimte in
Flexibel
Gemakkelijk te integreren met automatiseringsapparatuur en
bestaande productielijnen

Baanbrekende technologie
Grote, vierkante opening
zorgt voor het eenvoudig laden
van grote producten en
meerdere items

1830 mm lang x 1150 mm (instelbaar) breed

Gemakkelijk overschakelen
naar andere zakken
Modulaire zakopslagplank om
snel over te schakelen naar een
andere zak

Intuïtieve interface
Via het AutoTouch™
controlescherm heeft de
operator toegang tot korte
handleidingen, helpsysteem,
ingebouwde diagnostiek,
gegevensopvraging en
werkingscontrole. De machine
is uitgerust met opties om het
menu of de grafische
mogelijkheden te kiezen

Gewicht

300kg

Elektriciteit

110/220 VAC omschakelbaar 50/60 Hz,
1800 Watt continu, 20 amp

Luchttoevoer

5 CFM/80 psi zuivere, droge lucht

Doorgang

Tot 275 mm

Zakdikte

35 tot 100 μm

Zakformaten

B 260 tot 550 mm L 260 tot 910 mm

Draagvermogen

Tot 4,5 kg (met laadplateau)

Op het systeem afgestemde zakken
Service & ondersteuning
Maatwerk & integratie
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