Mašīnu programma

480
Spriegošanas mašīna

490
Spriegošanas mašīna

Priekšrocības

Priekšrocības

+ Vienkārša spriegošanas lentes ievietošana
+ Regulējams lentes nospriegojums
+ Pietiek ar vienkāršu rokas kustību, lai nodrošinātu
lentes nospriegojumu, kausēšanu, blīvēšanu
+ Ergonomiskā roktura forma atvieglo iekārtas
lietošanu
+ Nospiediet pogu, lai pielāgotu kausēšanas laiku
+ Pastāvīga akumulatora uzlādes līmeņa
atspoguļošana

+ Ergonomiska roktura forma atvieglo iekārtas
lietošanu
+ 4x regulējama funkcija: Automātiska,
Pusautomātiska, Manuāla and Saudzējošā
+ Multifunkcionāla starta poga
+ Digitāls displejs (nospriegojums, sakausēšanas laiks,
baterejas uzlādes līmenis)
+ Viegla un ātra
+ Viegli darbināma
+ Otra batereja iekļauta komplektā
+ Īss baterejas uzlādes laiks

Pielietojums
• Koksnes izstrādājumu un zāģmateriālu
sastiprināšanai
• Celtniecības materiālu, ķieģeļu, betona un
kompozītbloku sastiprināšanai
• Metāla produktu, tērauda/alumīnija profilu, laminētu
materiālu sastiprināšanai, u.c..
• Palešu sastiprināšanai
Masterline 480 |
480P

Kods: 78656

Svars

3,8 kg | 4,15 kg

Barošanas avots

Batereja

Lentes veids

PP un PET | PET

Lentes platums

10-16 mm (veicot pasūtījumu,
jānorāda vēlamais izmērs) | 16 - 19
mm

Lentes biezums

PP 0.5-1.0 mm PET 0.5-1.0 mm | PET
1.0 - 1.3 mm

Nospriegojuma
spēks

2300 N/230 kg | 4500 N

Uzlādes laiks

apm. 20 min.

Lentes
nostiprinājumu
skaits līdz
nākamajai uzlādei

līdz 240

Pielietojums
• Koksnes izstrādājumu un zāģmateriālu
sastiprināšanai
• Celtniecības materiālu, ķieģeļu, betona un
kompozītbloku sastiprināšanai
• Metāla produktu, tērauda/alumīnija profilu, laminētu
materiālu sastiprināšanai, u.c..
• Palešu sastiprināšanai
Masterline 490
Svars

3.7 kg (ieskaitot bateriju)

Izmērs

330mm x 105mm x 165mm

Nospriegojuma
spēks

2750 N/275kg

Saudzējošais
nospriegojums

500N/50kg

Max. ātrums

Ap 15m/min.

Batereja

Makita Lītija batereja 14.4 V, 3.0 Ah

Uzlādes laiks

Apt. 20 minūtes

Trokšņu emisija

86,8 dB

Materiāls

PP / PET

Lentes biezums

PET: 0.5 – 1.1 mm,
PP: 0.5 – 1.1 mm

410T
Pusautomātiskā galda spriegošanas
mašīna

410AP
Spriegošanas mašīna

Priekšrocības

Priekšrocības

+
+
+
+
+
+
+

+ Pilnīgi automātiska lentes nospriegojuma regulēšana
+ Vienkārša ruļļa padeves sistēma un viegla ruļļa
nomaiņa
+ Mobīla, t.i. plašas izmantošanas iespējas
+ Kontrolējama lentes darbība
+ Vienkārša iekārtas uzstādīšana un darbība
+ Augsta veiktspēja un efektivitāte
+ Zemas uzturēšanas un rezerves daļu izmaksas
+ Individuālu vai ļoti mīkstu paku saudzējošā
spriegošana

Viegla ruļļa nomaiņa
Manuāli regulējams lentes nospriegojums
Mobīla, t.i. plašas izmantošanas iespējas
Klusa blīvslēga galviņa
Vienkārša iekārtas uzstādīšana un darbība
Liels lentes rullis galda zonā
Vienkārši un ērti lietojama

Pielietojums
• Paku un sūtījumu iepakošanai
• Kartona kastu nostiprināšanai ar lentēm
• Papīra iepakošanai
Masterline 410T

Kods: 78654

Svars

76 kg

Barības avots

220 V

Mašīnas izmēri

B: 850 mm, T: 560 mm, H: 780-950
mm

Lentes veids

PP

Lentes platums

5-13 mm (veicot pasūtījumu, jānorāda
vēlamais izmērs)

Lentes
nospriegojums

8-45 kg/80-450N

Trokšņa emisija

65 dB

Pielietojums
• Paku un sūtījumu iepakošanai
• Kartona kastu nostiprināšanai ar lentēm
• Papīra iepakošanai
Masterline 410AP
Svars

180 kg

Barības avots

230 V

Darba augstums

800 – 905 mm

Mašīnas izmēri

G: 990 mm, P: 610 mm, A: 1370 1475 mm

Lentes veids

PP

Lentes platums

5, 8 un 12 mm

Lentes biezums

5 x 0,47 mm vai 8 x 0,45 mm vai 12 x
0,55 mm (pēc izvēles)

Rāmja izmērs

600 x 500 mm

Ātrums

max. 55 spriegojumi minūtē

Strāvas patēriņš

0,5 KW

Sakausēšanas
metode

Karstā kausēšana

410AS
Spriegošanas mašīna

320
Kastu aizvēršanas mašīna

Priekšrocības

Priekšrocības:

+ Vienkārša, droša, lietotājam draudzīga lietošana
+ Vienkārša apkalpošana ar zemām uzturēšanas un
rezerves daļu izmaksām
+ Vienkārša iekārtas uzstādīšana
+ Standarta ar brīviem veltņiem galda plāksnē
+ Standarta ar lielu arku
+ Automātiska spriegošanas padeve
+ Mehāniska ārpus spriedzes vadība

+
+
+
+

Pielietojums
• Paku un sūtījumu iepakošanai
• Kartona kastu nostiprināšanai ar lentēm
• Papīra iepakošanai
Masterline 410AS
Svars

220 kg

Barības avots

230 V

Darba augstums

810 mm

Mašīnas izmēri

G: 1430 mm, P: 620 mm, A: 1540 mm

Lentes veids

PP

Lentes platums

8 un 12 mm

Lentes biezums

8 un 12 mm x 0,55 - 0,75 mm (pēc
izvēles)

Rāmja izmers

850 x 600 mm

Ātrums

max. 27 spriegojumi minūtē

Sakausēšanas
metode

karstā sakausēšana

Vienkārša, droša, lietotājam draudzīga lietošana
Vienkārši pielāgojama dažādiem kastu izmēriem
Vienkārša lentes un atritinātāja nomainīšana
Vienkārša apkalpošana ar zemām uzturēšanas un
rezerves daļu izmaksām
+ Mobīla un ērta
+ Regulējams lentes spriegums, spiediens, nazis

Pielietojums:
• Automātiska kastu aizvēršana virspusē un apakšā ar
līmlenti
• Piemērota izmantošanai dažādās industrijās, tādās
kā loģistika, izplatītāji, vairumtirgotāji, pārtikas
industrija - ceptuves un gaļas pārstrādes uzņēmumi
fasētāji
Masterline 320
Svars

230 kg

Barošanas avots

400W, 220V

Kastes izmēri
(priekš Fefco 201
un 200)

G: 150 - neierobežots mm, P: 100 480 mm, A: 120 - 480

Mašīnas izmēri
(GxPxA)

1096 x 890 x 1480 mm

Darba augstums

608-818 mm

Materiāls

PVC vai PP lente

Max. lentes
platums

50 mm (pēc izvēles 75 mm)

Lentes pārklājums

40 - 55 mm

710S/710P
Power strech mašīna

650R
Termo pakošanas mašīna

Priekšrocības

Priekšrocības

+ Augstuma noteikšana ar fotoelementa palīdzību
+ Regulējams grozāmais galds un plēves padeves
ātrums
+ Regulējamas iepakošanas programmas, augšā &
apakšā
+ 4 dažādas iepakošanas programmas: Vienkāršā,
krusteniskā un ūdensizturīgā
+ Mehāniska plēves ievietošana
+ Max. izstiepums līdz 250 % (tikai 710P; versija 710S
ar mehāniskām bremzēm (nav pre-stretch funkcijas)
+ Rentabla klientiem, kuri iepako 30+ paletes dienā
+ Pieejama rampa pēc izvēles

+ Īpaši piemērota pakošanai ekoloģiskajā poliolefīna
plēvē
+ Mobilitāte, t.i. plašas izmantošanas iespējas
+ Iespējams lietot 10 dažādas programmas
+ Aizkausējamās piedurknes drošības pārbaude
+ Elektronisks displejs
+ Liels ātrums
+ Aizvēršana un sakausēšana vienlaikus

Pielietojums
• Paleši iepakošanai
• Aizsardzībai pret mitrumu un netīrumiem, arī pret
zādzībām
Masterline 710S
Masterline 710P

Kods: 78650 Kods: 78651

Svars

750 kg

Barības avots

220V, 1.39kW

Izmēri G x P x A

2400 mm x 1650 mm x 2500 mm

Max. paletes

1200 mm x 1000 mm

Max. slodze

2000 kg

Grozāmā galda
diametrs

1650 mm

Grozāmā galda
augstums

80 mm

Pielietojums
• Pārklājums ar produktus aizsargājošu plēvi
• Sakausēšana un savilkšana vienlaikus
• Preses izdevumu un drukāto materiālu iepakošanai
Masterline 650R

Kods: 78652

Svars

75 kg

Barošanas avots

220 V, 3.15 kW

Izmēri (aizvērts)

1260 x 810 x 1165 mm

Izmēri (atvērts)

1260 x 810 x 1310 mm

Darba augstums

920 mm

Kausējamās
piedurknes

540 x 390 mm

Max. izvade

300 vienības stundā

Max. iepakojuma
izmērs

540 x 390 mm

610P
Pasta sūtījumu pakošanas mašīna

Iepakojums nozīmē uzņemties
atbildību par produktiem un
procesiem. Antalis Packaging
uzņemas šo atbildību katru dienu,
tādējādi sniedzot Jums drošību.

Iepakojuma materiāli
Mēs jums varam piegādāt jebkurus mūsu
sortimentā esošos iepakojuma materiālus vai
arī īpaši izgatavotus atbilstoši Jūsu produkta
izmēriem. Mūsu pārdošanas pārstāvji palīdzēs
Jums izvēlēties piemērotāko iepakojuma
veidu.
Mūsu mērķis ir palielināt Jūsu produktu
iepakošanas procesa efektivitāti un drošību.

Pakošanas mašīnas

Priekšrocības
+ Iepakošana plēvē aizstāj papīru un, pateicoties
mazākam iepakojuma materiāla izmantotajam
daudzumam, samazina iepakojuma izmaksas
+ Plēve aizsargā pret netīrumiem un mitrumu
+ Caurspīdīga plēve palīdz reklamēt iesaiņoto preci
+ Ļoti efektīva liela apjoma darbiem (līdz 1200
vienībām stundā)
+ Vienkārša darba uzsākšana un uzstādīšana (ieslēdz
un lieto)

Pielietojums
• Avīžu, žurnālu, brošūru and dažāda veida materiālu
iepakošanai
• Iekārtu instrukciju iepakošanai
• Īpaši piemērota pasta pakalpojumu sniedzējiem,
kopētavām un poligrāfijas uzņēmumiem
Masterline 610P

Kods: 78653

Svars

130/167 kg

Barošanas avots

220-240V

Mašīnas izmēri

610 x 830 x 1055 mm

Produkta garums

100 - 360 mm

Produkta platums

160 - 250 mm

Max. produkta
biezums

20 mm

Plēves biezums

25-30 µm

Plēves platums

450-550 mm

Strāvas patēriņš

max. 0.6 Kw

Tikai pareizi izvēlētu iepakojuma materiālu
kombinācija ar modernām un tehniski
inovatīvām pakošanas tehnoloģijām padarīs
jūsu procesu efektīvu un ekonomisku. Mūsu
iepakojuma grupas speciālisti palīdzēs Jums:
velga.bauere@antalis.com
mareks.klavins@antalis.com
maris.lacis@antalis.com

Iepakojuma risinājumi
Tieši Jūsu produkta iepakošanai pielāgotas
idejas? Tad jums ir jāsazinās ar mūsu
iepakojuma dizaina centru. Izmantojot
progresīvu CAD Sofware mūsu iepakojuma
inženieri izstrādās induviduālu dizainu Jūsu
produktam.

Iepakojuma servisi
Līdzās mūsu produktu plašajam klāstam mēs
jums varam piedāvāt dažādus iepakojuma
servisus.
Saņemiet priekšrocības, ko sniedz mūsu
konsultēšana un servisu klāsts un investējiet
jūsu iepakojuma procesu optimizācijā un
produktu kvalitātē.

Antalis AS
Granīta iela 17, Stopiņu novads, LV 2119, Latvija
Telefona numurs: +00 371 67100811 Fakss: +00 371 67100816
www.antalis.lv; www.masterline-machines.lv

