
 

 

ŘADA ABM N 

Výkonný, spolehlivý automatický balicí stroj střední kategorie vhodný pro jednoporcová balení rozmanitého 
sypkého (prášek, granule), tekutého i malokusového zboží. Podle typu baleného zboží je vybaven vhodným 
typem dávkovače. Řídicí systém zajištuje snadno a rychle uživateli spravovat veškerá nastavení balicího stroje. 
Sáčky jsou tvořeny z nekonečné role teplem svařitelné fólie, která prochází tvarovací částí a poté je podélně 
uzavírána čelistmi. Příčné čelisti uzavírají sáčky vodorovně, po odstřihnutí vestavěným nožem sáčky padají 
na odsunový dopravník, který je dopravuje k další manipulaci. Části balicího stroje přicházející do styku 
s baleným zbožím jsou vyrobeny z potravinářsky nezávadné nerez oceli AISI 304 (na přání zákazníka také z 
AISI 316L). Balicí stroj je možné zkombinovat s dalším volitelným příslušenstvím. 

Maximální šířka fólie: 1000 mm (dle velikosti rámu)  
Rozměry: šířka 10-140 mm, délka 50-250 mm 
Počet tubusů: 1 
Maximální výkon: 60 cyklů (dle baleného zboží), až 60 sáčků/min. 
Typ sáčku: tyčkový, plochý, plochý varný, plochý s euro otvorem 

                                      
Řídicí systémy: SIEMENS, ALLEN BRADLEY 
Pohon: mechanický, elektrický, pneumatický 
Váha: 500 kg bez dávkovače 
Příčný svár: příčné drážkování, křížové provedení 
Typ baleného zboží: sypké, tekuté, malokusové 

 

 

 
VÝHODY 

• výkonný, spolehlivý, variabilní, flexibilní, plně automatizovaný, jednotubusový vertikální 
balicí stroj 

• rám z lakované nebo nerez oceli 
• elektropneumatický pohon 
• řídicí systémy Siemens/Allen Bradley/Telemecanique zajistí snadné a rychlé spravování 

veškerého nastavení balicího stroje 
• možnost ukládání parametrů pro různé zboží a vlastnosti balení 
• nastavení délky mechanicky v mm 
• snadná přestavba na jiné formáty (jiná šířka sáčku) 
• nerez provedení AISI 304 (na přání zákazníka také z AISI 316L) splňující hygienické 

požadavky pro styk s potravinami 
• důraz na bezpečnost - dveře jako bezpečnostní prvek, nouzový spínač EMERGENCY STOP, 

hlavní vypínač 
• svařování – tepelné (standard), impulsní, ultrazvukové 
• typy rastru příčného sváru: příčné drážkování, křížové provedení 
• senzor konce fólie, snadné a rychlé upínání nové role fólie, automatické centrování folie 

senzory 
• jednoduché řízení a obsluha 
• atraktivní a kompaktní design 
• minimální požadavky na údržbu 

 



 

 

 


