NATE - marketing, a.s. Chotěboř
HOTEBOR

BALÍCÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKA + KEG LINKY

NAPACK - balící stroje a linky
POUŽITÍ
ź skupinové balení nápojů a výrobků do

teplem smrštitelné folie

HLAVNÍ ČÁSTI STROJŮ
ź vstupní dopravník
ź podavač lahví
ź pohon odvíjení folie
ź svařovací lišta
ź horkovzdušný tunel
ź chladící ventilátor
Stroje řady NAPACK jsou plně automatické
a jsou vyráběny ve standardním ocelovém
provedení s povrchovou úpravou KOMAXIT
v kombinaci s plasty a nerezovými díly.
NAPACK 500 P - Al Ain AAMW Company, SAE

NAPACK 800
Modicus d.o.o., Chorvatsko

NAPACK1200
LINEA Nivnice a.s. Nivnice, ČR

PROCES BALENÍ / PROVEDENÍ STROJE
ź Poloautomat
ź obsluha ručně vloží lahve do podavače
ź po stisknutí tlačítka START je skupina lahví zasunuta za svařovací lištu a zabalena do folie
ź průchodem horkovzdušným tunelem se folie smrští a zafixuje zabalené lahve
ź Automat
ź seřazení lahví probíhá automaticky
ź skupiny lahví jsou zasouvány za svařovací lištu lopatkovým anebo tyčovým podavačem
ź automatické seřazení lahví
ź skupiny lahví jsou zasouvány za svařovací lištu tyčovým podavačem
ź Kontinuální balící linky
ź automatické seřazení lahví do skupin
ź řezací mechanismus odřízne odpovídající délku folie a synchronizuje její pohyb s tyčovým podavačem
ź skupina lahví je nasouvána tyčovým podavačem na začátek přířezu folie
ź konec folie je přehozen před skupinu lahví
ź následným pohybem dojde k jejich zabalení

NATE - marketing, a.s. Chotěboř
HOTEBOR

BALÍCÍ A MANIPULAČNÍ TECHNIKA + KEG LINKY

NAPACK - balící stroje a linky
VÝKONOVÝ ROZSAH
Typ

Výkon

NAPACK 200

200

NAPACK 300

300

NAPACK 400

400

NAPACK 500

500

NAPACK 800

800

NAPACK 1200

1 200

NAPACK 1500 K

2 000

Provedení stroje
poloautomat

balení za hodinu
automat

Vybrané typy strojů lze vyrobit v provedení pro balení skupiny lahví na rovnou kartonovou proložku.

NAPACK 1500 K
DOMRO Borgazdaság Kft., Maďarsko

VYBRANÉ REFERENCE
ź LINEA Nivnice, a.s.,Nivnice, ČR
NAPACK 500 P

NAPACK 1200
OKL a.s., Bzenec, ČR

ź Al Ain AAMW Company, SAE

NAPACK 500 P
ź Kofola a.s., Krnov, ČR

NAPACK 800
ź OKL a.s., Bzenec, ČR

NAPACK 1200
zadržovač lahví

ź Kávoviny a.s., Pardubice, ČR

přítlak lahví

NAPACK 1200

chladící ventilátor

dopravník lahví

