PROFESJONALNA MASZYNA
DO PAKOWANIA ŻYWNOŚCI

TSS 125

zachowaj świeżość na dłużej

M-C-S

Modified Atmosphere Packaging

MEDAL MERCURIUS
GEDANENSIS
GDAŃSK 2015

NAJLEPSZY PRODUKT
HORECA
KRAKÓW 2017

NAJLEPSZY PRODUKT
EUROGASTRO
WARSZAWA 2018

NAJLEPSZY PRODUKT
HORECA
KRAKÓW 2018

sklep online

metroo.pl

Profesjonalne maszyny do pakowania żywności
z użyciem technologii MAP* - zmodyfikowanej atmosfery
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Fotokomórka
do centrowania
nadruku na folii
(opcja)

Przewijanie
folli
(opcja)

Solidna
konstrukcja
ze stali
nierdzewnej
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Elektroniczna
kontrola
poziomu
próżni i gazu

Łatwa
wymiana
matryc
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Obcinanie
folii po
obrysie
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Jedno urządzenie wiele możliwości!

DANE TECHNICZNE
ROZMIAR URZĄDZENIA
590 x 750 x 1440 mm
ILOŚĆ ZGRZEWANYCH OPAKOWAŃ
Uzależniona od wielkości
opakowań oraz rodzaju matrycy

M-C-S

SYSTEM DOCISKU
Pneumatyczny lub elektryczny

TSS 125

OPAKOWANIA
PP, A-PET, PET, C-PET, PAPIER

Profesjonalna maszyna do pakowania żywności

MAX ROZMIARY OPAKOWANIA
420 x 280 x głębokość 150 mm*

półautomat o dużej wydajności i prostej obsłudze
3 tryby pracy: zgrzewanie, próżnia + gaz (MAP*), Skin
matryce przystosowane do indywidualnego kształtu opakowania
automatyczne pobieranie, obcinanie folii po obrysie tacki, zwijanie odpadu (opcja)
łatwa wymiana matryc

Moc 2500W – 3500W
Napięcie – 230V
Waga 170kg

docisk pneumatyczny lub elektryczny
10 programów pakowania
o

o

zakres temperatury zgrzewania 0 C-220 C
sygnalizator dźwiękowy i świetlny końca cyklu
możliwość stosowania 2 płyt zgrzewających: uniwersalnej i indywidualnej
płyty pokryte teflonem
3
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wbudowana pompa próżniowa BUSCH - wydajność 25 m /h (opcja 40m /h)
konstrukcja ze stali nierdzewnej i aluminium anodowanego
elektroniczne czujniki kontrolujące próżnię i gaz
wydajność 3-6 cykli/min.
wózek roboczy ze stali nierdzewnej
możliwość umieszczenia wewnątrz wózka specjalnie wyciszonego
filtr zabezpieczający pompę próżniową przed kurzem i wodą (opcja)

48-304 Nysa
ul. Mickiewicza 26
POLAND

wałek do perforacji folii (opcja)

+48 77 464 44 22

opcja uniwersalnej płyty górnej

+48 77 435 25 54

kompresora (opcja)

* MAP (Modified Atmosphere Packaging) - polega na zmianie składu atmosfery w opakowaniu.
Dzięki odpowiednio dobranej mieszance gazów zostaje wydłużony termin przydatności do spożycia produktu.

biuro@metro-plast.pl
www.metro-plast.pl

