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Optimus 420 SE  jest elastyczną i wyrafinowaną głęboko- 
tłoczącą maszyną pakującą, która pozwala na ekonomiczne  
pakowanie różnych produktów w elas-tycznej folii. 
Jako Optimus 420 SE-L jest dostępne rozszerzenie strefy  
nakładania do 600mm 
Zapewniona jest łatwa obsługa i szybka zmiana  
wielkości opakowania. 

Kompletny pakiet
 Specjalna wersja maszyny głęboko-tłoczącej  
 Optimus dla szerokości folii 420 mm / głębokości  
 120mm, długości skoku 260 lub 300mm
 włącznie z wielkością opakowań 2.1
 z pompą próżniową 100 m³/godz 
 z filtrem węglowym dla czyszczenia powietrza  
 dla tłoczenia 
 z rynną wylotową 
 z odsysaniem ścinków 



VARIOVAC PS SystemPack GmbH
Ernst-Litfass-Str. 3 und 5

D-19246 Zarrentin am Schaalsee
Tel: +49-38851-823-0 

Fax: +49-38851-823-220
www.variovac.de

Potencjometr dla regulacji wydajności i 
wszystkich ważnych funkcji obsługowych  
w strefie nakładania 

Obsługa poprzez ekran dotykowy, 
przełączanie między różnymi językami 
naciśnięciem przycisku 

Dane techniczne:

Długość maszyny: 3400 / 3715  mm ew.  
 4000 / 4315  mm, razem z rynną 
Szerokość i wysokość  
maszyny: 685 mm / max. 1790 mm
Szerokość folii:  420 mm
Górna / dolna folia:  max. Ø 320 mm, rdzeń 3’’, 76 mm
Głębokość narzędzia: 120 mm
Długość skoku: 260 mm lub 300 mm
Ciecie wzdłużne: nóż tarczowy 
Cięcie poprzeczne: nóż ruchomy
Sterowanie: ekran dotykowy  
Napięcie: 3 x 230/400 V/N/PE, 50 Hz
Sprężone powietrze: min. 6 bar
Wydajność: do 10 taktów/min.

Użyto wyłącznie części pochodzących od czołowych europejskich producentów 

Opcje:

1.	 Chłodnica	BK20	z	obiegiem	zamkniętym	 
	 (nie	wymaga	poboru	wody)
2.	 Urządzenie	do	nagazowania	dla 
	 opakowań	typu	MAP	
3.	 2	przecinacze	z	ruchomymi	 
	 nożami
4.	 Przenośnik	taśmowy	na	wylocie
5.	 Przedłużenie	o	600mm	w	strefie 
	 nakładania
6.	 Zgrzewanie	ramką Wyprodukowano w Niemczech 

Zmiany techniczne zastrzeżone 

        Opcjonalne wielkości opakowań 

1.1

2.2

3.1 Inne wielkości na  
zapytanie 
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Komplet łącznie z:
pompą próżniową 100 m³/godz  
filtrem z węgla aktywnego 
wielkość opakowania 2.1 
ze zgrzewaniem na całej  
powierzchni odsysaniem ścinków 
rynną wylotową 
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Optimus	SE

Optimus	SE-L


