
EC 101 IS
Клипсираща машина

› EC 101 H    
› EC 101 HS
› EC 101 IS
› EC 101 KS    
› EC 104  
› EC 108     
› EC 130   
› EC 135    
› EC 140  
› EC 140 S     
› EC 150 V    

Технически данни 

GHD Georg Hartmann 
Maschinenbau GmbH
Schwalbenweg 24
D-33129 Delbrück, Germany

Tel: +49 (0) 52 50.98 43-0
Fax: +49 (0) 52 50.98 43-33

Web: www.ghd.net
E-mail: info@ghd.net

GHD HARTMANN international
Представителства в повече от 35 страни - вижте www.ghd.net

Габарити:  Дължина:   
 Ширина: 
 Височина:  
 Височна вх.конвейер:                      

Размер на продукта:  Дължина:   
 Ширина: 
 Височина:   

Производителност:  до 60 пакета / мин. (в зависимост от продукта)

Управление: Omron

Захранване:   230/400 Волта / 50 Hz

Мощност:  2 kW

Сгъстен въздух:  мин. 6.0 bar (ISO 8573-1)

Тегло:  600 kg

Допълнително обурудване:
› Принтер с термо печат върху клипс лента ‚HPD‘
› Отделно задвижване и система за ръчно и автоматично подаване 
 на продуктите
› Позициониране на клипса с отклонение на  20°,30°,45° or 60°
› EC 101 I: Поционално за продукти с ширина до 360 mm
› Устройство с верижна предавка за настройване на ширината 

  около 1800 mm
  около  1060 mm
 мин.  1900 mm
 мин.  955 mm

 макс. 400 mm
 макс. 200 mm
 макс. 120 mm
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Тази клипсираща машина е оборудвана със самостоятелна система за 
електронно задвижване. Поради тази причина може много лесно да се 
синхронизира с флоупак машини. Вградената функция „автоматичен 
режим“ позволява ръчно зареждане на продуктите. Също така не е 
необходимо да се синхронизира с по-нататъшни пакетиращи машини. 
Опакованият продукт се транспортира до клипс механизма позициониран 
на 90° с отклонение от 20°, 30° и опционално с 45°, или 60 градуса.
Вградената вакуум помпа при клипс механизма, изсмуква въздуха от 
плика и по този начин уплътнява продукта в опаковката. Затварянето на 
пакета се осъщестява посредством поставянето на огънат клипс точно 
преди изходящия конвейер. 

Опция: Принтер
Принтер с термо печат ‚HPD‘ въху 
клипс лентата.

Ориентировъчни схеми.

EC 101 IS
Клипсираща машина

  EC 101 I
 За по-пълното задовояване на специфичните   
 изисквания на клиента и възможността за работа с  
 по-широки продукти, се препоръчва модел EC 101 I,  
 по-дългата версия на ЕC 101 IS. 


