
Próżnia / Gaz 

Przepłukiwanie gazem 

Zgrzewanie

Próżnia pulsacyjna

Półautomatyczna maszyna pakująca 
ze stołem obrotowym do zgrzewania 
gotowych tacek

 Większa wydajność niż w przypadku maszyn szufladowych

 Zawiera zawór bezpieczeństwa O2

 Nieprzerwany czas pracy dzięki stołowi obrotowemu

 Łatwa wymiana narzędzi

 Oszczędność miejsca dzięki zwartej budowie maszyny

 Idealna prezentacja produktu
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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

Maks. wymiar [mm]; 
Maks. wysokość 100 mm

Rotarius VG zapewnia dużą elastyczność, ponieważ daje możliwość zgrzewania 
wszystkich foremek z różnych materiałów (PP, PET, PS, aluminium, powlekany karton). 
Folia wierzchnia musi być dopasowana do rodzaju materiału, z którego wykonane są 
tacki.

W celu zapewnienia lepszej prezentacji produktu można stosować folię z nadrukiem 
punktowym i dodatkowymi oznakowaniami.
Zmiana formatu następuje w sposób prosty, bez użycia narzędzi. 

Stół obracany manualnie zapewnia wysoką wydajność. Podczas kiedy w stacji zgrze-
wania /cięcia następuje wymiana gazów, możliwe jest usunięcie gotowych opako-
wań i umieszczenie kolejnej partii napełnionych produktem tacek w stacji ładowania. 
Pozostające resztki folii nawijane są automatycznie.
Rotarius VG może być dodatkowo wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed 
wybuchem mieszanek gazowych z wysokim udziałem tlenu. System ten umożliwia 
bezpieczne napełnianie tlenem opakowań ze świeżym mięsem.

Opcje: Separator płynu, filtr cząstek stałych, fotokomórka do  
 zadrukowanej folii 

Dane techniczne:

Sterowanie: Siemens S7, obsługa przez  
 dotykowy panel sterowania
Przyłącze elektryczne: 3L/N/PE, 400 V/50 Hz,  
 max. 7 kW
Zapotrzebowanie na 
sprężone powietrze: 28 l/takt przy 6 bar
Ilość taktów: 4-8 taktów/min., w zależności  
 od formatu przy opcji próżnia/ 
 gaz/zgrzewanie
Pompa próżniowa: wbudowana pompa BUSCH 63m3/h  
 (opcjonalnie 100m3/h)
Pneumatyka: Festo / Univer
Średnica rolki folii: maks. 300 mm
Waga: ok. 450 kg
Zapotrzebowanie 
na miejsce: 1,6 m2

Odporna na wodę pod ciśnieniem wg IP 65 
Prawo do wprowadzania zmian technicznych zastrzeżone

Made in Germany


