SAPAC

Bagpacker Linear* Verpakkingsautomaat

SAPACFLEX

De perfecte Product bescherming met de ®
SAPAC PUR-schuim-zakkenmachine

Snel en
schokvrij
verpakken
Ideaal om delicate
onderdelen of producten
met wisselende afmetingen
te verpakken.
De zaklengtes en
schuimvolumes zijn instelbaar en te bedienen
via het touchscreen.

Werking van het Sapac schuim in zak procedé
1
2
3
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Selecteer de gepaste schuimzak: vooraf ingestelde lengtes en vulpercentages mogelijk
De Bagpacker L produceert onmiddellijk de geselecteerde schuimzak
De operator dient de schuimzak in de doos/kist te plaatsen
Het schuim dat aanwezig is in de zak expandeert ±200 keer

5 De operator plaatst het te verpakken
item op de schuimzak, deze neemt
vervolgens de vorm aan van het item
*Door het uniek concept van de
Bagpacker-Linear wordt het schuim
regelmatig en lineair verdeeld

6 Boven op het item wordt nog een
schuimzak geplaatst die de
vorm aanneemt, fixeert
en beschermt.
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Van toepassing voor zowel kleine en grote dozen en/of kisten. Een groot voordeel van
het verpakken met het SAPAC PUR schuim is dat men het aantal types van verschillende dozen kan reduceren. Houten kisten kunnen door het schuim ook vervangen
worden door stevige kartonnen dozen en zo spaart men veel gewicht uit.

De SAPAC PUR-Schuim formules zijn speciaal ontwikkeld om een maximale product
bescherming te bekomen met het kleinst mogelijk gewicht aan verpakkingsmateriaal!
Door de grote expansie van meer dan 200 maal ontstaat er een minimum aan opslagruimte aan verpakkingsmateriaal in uw magazijn.

Door de automatische smering van de mengkamer, het (ont)drukkingssysteem, bewegend spuitpistool en brush cleaning van de top
van het mengpistool in een gesloten solventkamer heeft SAPAC een
storingsvrije en onderhoudsarme machine ontwikkeld die op eender
welk moment u toelaat snel en breukvrij te verpakken (De reiniging
van de mengkamer gebeurt zonder solventspray)

Verschillenden grootten van folierollen zijn verwerkbaar op de
Bagpacker. U heeft een brede keuze tussen 500, 600 & 800 mm
rol. Mits optie zelf mogelijk tot 1050 mm en dit alles naar gelang
uw specifieke toepassing.
Foto 280 Liter = 4 flessen gekoppeld, één aansluitingspunt. Sapac
PUR schuim systeem met compleet gesloten & hervulbare component
flessen.Verschillende grootten van flessen verkrijgbaar naargelang uw
verbruik van schuim: 70 Liter - 280 Liter - 500 liter, allen op dezelfde
manier aansluitbaar op de machine.
Dit Sapac systeem met ruilflessen werkt zonder mechanische drukpompen, wat vele technische, ecologische en ergonomische voordelen levert! Sapac heeft voor uw veiligheid & gezondheid in een
groot park van volledig gesloten ruilflessen geïnvesteerd.
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