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         ECOFARD 1250 AA BB 

 
 

 

Een extra brede krimpfolie-bundelpacker met in-line aanvoertransportband, pneumatisch bediende 

dwarssealbalk, uitvoertransportband en thermo-krimptunnel voor het in polyethyleen krimpfolie 

verpakken van multipacks gestapelde industriële borstels in een tray.  

Het verdient aanbeveling om vóór de inloopband in de machine een paktafel of eenseparate 

toevoertransportband te plaatsen, zodat de invoerband in de machine de te verpakken producten 

overneemt. 

 

 

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES: 

 

- aangedreven ingebouwde inloopband 

- pneumatisch bediende dwarssealbalk 1250 mm 

- continue verwarmde sealbalk met teflon coating voor stabiele lasnaden 

- sealbalk voorzien van een elektronische temperatuurregelaar 

- de sealtijd is traploos instelbaar op de te verwerken LDPE-folie (max. 80 micron dik) 

- product-detectie door middel van een fotocel 

- in- en uitvoertransportbanden (lengte 1000 mm) voorzien van een vaste snelheid 

- de inloopband draait continue en stopt alleen tijdens het sealen van de folie 

- de uitloopband draait synchroon met de inloopband 

- de transportbaan in de krimptunnel is in snelheid regelbaar en draait continue 

- de transportband in de krimptunnel is een verzinkte stalen gaasband 

- de temperatuur in de krimptunnel is elektronisch regelbaar, tunnelkaplengte 1400 mm 

- de krimptunnel is voorzien van onderhoudsarme hitte-elementen 

- de luchtcirculatie in de krimptunnel is met verstelbare kleppen regelbaar 

- alle interne onderdelen in de krimptunnel zijn gemaakt van verzinkt staal 

- aan de krimptunnel-uitloopzijde is een koelventilator gemonteerd 

- de gehele machine is gestraald en voorzien van een blauwe poedercoating, slijtvast 

- motorisch aangedreven boven- en onderfolierol-dragers 

- machine voldoet geheel aan de geldende CE-normeringen 

 

 

 

 

aansluiting   :  400 Volt, 3 fasen, aarde en nul, aansluitwaarde 32 kW 

persluchtaansluiting  :  droge schone lucht, 6 bar 

sealbalk-doorlaathoogte : 400 mm 

maximale foliebreedte : 1200 mm 

werkhoogte   : ca. 870 mm 
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