
Лінія порізки та пакування хліба
Автоматичні та напівавтоматичні лінії
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Опціонально обертовий стіл – місце зберігання упакованого продукту

ХЛІБОРІЗКА ЗІ СТРІЧКОВИМИ НОЖАМИ

СТАНЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ПАКУВАННЯ SPA-3000
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Ключові функції
все як в стандарті

 Чотири стрічкові направляючі 

Сенсорна панель управління

Стрічкові ножі зі змащенням

Рухома відбираюча стрічка

Датчик подачі хліба

Один чи два
роздмухи пакету

Підходить для пакетів із дротом
або пластиковою кліпсою

Регульовані пороги конвеєра

Регульована планка дотискова

Мобільна пакувальна машина на колах 
з гальмами

Датчик для виявлення продукту
на конвеєрі

Постійна подача повітря

Регульована
висота конвеєра
(положення кліпу)

Замикання кліпсою
з надрукованими даними

Повітряні насадки, що розправляють
кінцівку пакета (опціонально: рухомі щітки)

Інтуїтивно зрозуміла поворотна
РК-панель керування
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Максимальна продуктивність
Продуктивність 2500 буханок хліба по 
0,6 кг на годину в залежності від сорту 
хліба, ступеня випічки та 
охолодження. Він розроблений як 
стандарт для скибочки хліба 
товщиною 11 мм. Направляючі ножа 
забезпечують постійну ширину 
скибочки.

Машина оснащена стрічковими 
ножами довжиною 167 дюймів з 

тривалим терміном служби, які легко 
замінити. Розроблено для 
підключення до станціЇ 
автоматичного пакування SPA-3000. 
Продукти подаються верхньою, 
нижньою та бічними стрічками, 
швидкість яких регулюється 
безпосередньо з РК-панелі за 
допомогою інвертора.

За замовчуванням в хліборізці 
передбачена синхронізація збору 
буханців хліба по одній до пакувальної 
лінії (детектор на виході).

буханців/год

навіть

2500
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Для будь-якого виду хліба.

4 напрямні стрічки: 2 бічні, 1 верхня та 1 нижня як стандарт для ефективного різання хліба.

Система змащення ножа з насадками в стандартній комплектації. Сила змащення регулюється з РК-панелі.

Максимальна довжина нарізки хліба: 400 мм.

Ручна подача продукту на конвеєр (можлива синхронізація з конвеєром).

Скибочки хліба 11 мм – за замовчуванням (інший за запитом).

Стрічковий ножовий барабан з регульованим натягом. Легка заміна ножа.

Направляюча стрічкового ножа із загартованого металу під певну товщину скибочки хліба.

Датчик світла на виході хліба з машини.

Датчик зламаного ножа – зупинка машини.

Потужність приводу : 4,18 kW, інверторне керування

Розміри: 876 x 2090 x 2000 H [mm]

Вага : 770 kg 

Підключення : 3 x 400 V – 50/60 Hz

Керуюча напруга : 24/12 Volt

Характеристики

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
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SPA-3000
Для закриття пакетів з упакованим 
продуктом. Виріб вручну поміщають у 
попередньо роздутий пакет і розміщують 
на поперечній стрічкі подачі. На наступних 
етапах надлишок повітря видаляється з 
мішка, який потім закривається дротяним 
кліпсем. Готовий таким чином виріб 
можна зняти вручну або зібрати на 
обертовому столі.
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Датчик, що розпізнає товар (ручний або автоматичний режим роботи) і порожнє поле (економія на обрізній смузі).

Регульована потужність нагнітання вентилятора при обдуві мішка.

Повітряні форсунки розташовують пакет і спочатку видаляють надлишок повітря.

Функція вакууму – можливе збільшення часу випуску.

Столик з можливістю підйому та опускання для позиціонування кліпси відповідно до буханці хліба.

Лічильник позмінної роботи, сумарний лічильник.

Автоматичне відключення машини, якщо не виконується робота - енергозбереження.

Програмування заданої кількості буханок для пакування.

LCD управління, сенсорна панель, сигнали, що виводяться на панель управління.

Захист зони відсікання прозорою кришкою.

Корпуси виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі AISI 304.

ОБСЯГ УПАКОВКИ
(розміри виробу) 

Ширина : 100 – 250 mm

Довжина : 140 – 420 mm

Висота : 50 – 160 mm

Продуктивність : до 45 упаковок/хв

(в залежності від товару та упаковки)

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ
(модель з одним видувним столом)

Ширина : 1435 mm

Довжина : 2150 mm 

Висота : 1210 mm

Вага : 340 kg 

Електрична потужність :  1 KW 

Напруга : 400 Volt, 50 Hz

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Професійний принтер з обертовим барабаном

Зона відсікання
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КОНФІГУРАЦІЯ З ОДНИМ 
РОЗДМУХОВИМ СТОЛОМ

КОНФІГУРАЦІЯ З ДВОМА 
РОЗДМУХОВИМИ СТОЛАМИ

Два режими роботи: ручний і автоматичний

Управління LCD панеллю

РОЗРАХУНКОВА РОБОЧА ПЛОЩА
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Чотири рухомі напрямні для хліба

   Рухома стрічка для відбору хліба з датчиком подачі

                           Варіант лінії з 1-2 роздмуховими столами

profesjonalna drukarka z funkją szybkiej zmiany daty
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