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Bundelpakker voorzien van zijdelingse invoer en pusher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Werkwijze: 

Het product wordt op de zijdelingse invoerbaan gezet. 
Hierna wordt het automatisch voor de pusher gepositioneerd waarna de pusher 

het door de folie duwt. 
Wanneer het product door de folie en achter het stempel geduwd is wordt het 

door een aandrukker van boven vast gehouden en wordt de folie dicht geseald en 
afgesneden door het stempel. 

Het stempel gaat daarna omhoog en de aandrukker laat het product dat nu in de 
folie zit los. 

Het product met folie wordt door de krimptunnel getransporteerd waarin de folie 

verwarmt wordt en strak om het product heen krimpt.  
Daarna komt het uit de krimptunnel en een ventilator blaast een korte tijd tegen 

de folie zodat het een korte tijd kan afkoelen.. 
Het verpakte product is nu klaar om in een doos of op de pallet gezet te worden. 
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Uitvoering 

- Teflon gecoat lasstempel 
- Aangedreven foliebok onder en boven 

- 90º invoertransport met zijgeleiding aan automatische productregulatie 

- Fotocel voor herkenning van het product 
- Automatisch formeren van meerder rijen door elektronische teller 

- Pneumatische pusher 
- Stempelbeveiliging  

- Afscherming door geperforeerde kappen en polycarbonaat kappen 
- Aandrukunit achter het stempel 

- Tunneltransport met gaasmat van staal 
- Bekleeding aandrijfwals met geijk materiaal als de mat 

- Luchtcirculatie d.m.v. instelbare schuiven in de tunnel 
- Dubbel geïsoleerde tunnelkap 

- Afkoelventilator 
 

 
 

Specificaties 

Breedte lasbalk    : 700mm 
Opening lasbalk    : 360mm 

Max.  foliebreedte   : 680mm 
Max. diameter folierol   : 250mm 

Snelheid 90º transport   : 10m/min 
Snelheid tunneltransport  : 5,2m/min 

Afmeting krimpkamer LBH  : 1150x680x400mm 
Totale afmeting machine LBH : 2200x1200x1900 ( zonder 90º band) 

Werkhoogte    : 870mm 
Gewicht machine    : 360kg 

Aansluitwaarde    : 220/380V, 3 fase+nul+aarde 
Vermogen     : 18kW 

Persluchtaansluiting   : min. 6 bar 
Persluchtverbruik    : ca. 25L/verpakking 

 
Omschrijvingen en specificaties kunnen zonder voorkennis gemodificeerd worden. 

 
 


