A MOŻE POMOŻEMY W PAKOWANIU PAŃSTWA PRODUKTÓW?

A

AVC Sealing Solutions jest firmą z długoletnim doświadczeniem w konstrukcji w konstruowaniu i
produkcji różnego typu i wielkości zgrzewarek impulsowych do folii. Wyznaczyliśmy sobie prosty cel:
chcemy być najlepsi w naszej branży. I możemy powiedzieć, że od dawna jesteśmy na najlepszej drodze
do jego zrealizowania. Jest bowiem faktem, że produkujemy zgrzewarki o najwyższej jakości. Nasi
technicy konstruują je opierając się nie tylko na olbrzymiej wiedzy, ale przede wszystkim na swoim
długoletnim doświadczeniu. Nieustanne dopasowywanie się do indywidualnych potrzeb klientów
sprzyja powstawaniu nowych rozwiązań. Zgrzewarki montowane są osobiście przez nasz fachowy
personel, dzięki czemu możemy zagwarantować solidny produkt końcowy. Nie znajdą Państwo u
nas typowej produkcji
taśmowej. Wszystko
robimy z zamiłowania
do wykonywanej pracy.
Dotyczy to nie tylko
skomplikowanych maszyn
przemysłowych, lecz

również prostszych konstrukcji, znajdujących zastosowanie na przykład w kuchni małej restauracji lub
sklepie. Nasze urządzenia są niezawodne. A rozumiejąc oczekiwania naszych klientów, produkujemy
zgrzewarki zaskakująco łatwe w obsłudze. I co najistotniejsze: oferujemy je po bardzo korzystnych
cenach. Jeżeli będą Państwo potrzebować dokładniejszych informacji o proponowanych przez nas
rozwiązaniach, łącznie z kompletnymi liniami pakującymi - niezbędne materiały prześlemy pocztą lub
e-mailem. Zapraszamy również na naszą stronę internetową: HYPERLINK “http://www.a-v-c.nl”
www.a-v-c.nl. oraz na stronę naszego dystrybutora w Polsce HYPERLINK “http://www.zgrzewarki.pl”
www.zgrzewarki.pl, HYPERLINK “http://www.scanpack.pl” www.scanpack.pl.

ZGRZEWARKI STOŁOWE
Zgrzewarki stołowe AVC to proste, przyjazne dla użytkownika urządzenia, idealnie nadające się do profesjonalnego
opakowywania Państwa produktów. Mimo prostej obsługi gwarantują one niezawodny rezultat. Zgrzewarka
stołowa opcjonalnie może zostać wyposażona w stolik roboczy oraz /lub zespół rolek do odwijania folii,
gwarantujące jeszcze większy komfort pracy. Wszystkie zgrzewarki stołowe AVC nadają się do zgrzewania folii PE/PP do
2x150 mikronów.

TS-200/TS-300/TS-400

Zgrzewarki stołowe wyposażone w drut zgrzewający o szerokości 2mm
oraz regulator czasu trwania impulsu zgrzewającego.
Odpowiednie do zgrzewania woreczków foliowych.

TS-210/TS-310/TS-410

Zgrzewarka stołowa wyposażona w regulator czasu oraz nóż odcinający
folię – przydatny do produkcji woreczków foliowych oraz odcinania
zbędnego materiału. Stolik roboczy oraz zestaw rolek do odwijania folii
dostępne są jako oddzielne akcesoria.

TS-200-C/TS-300-C/TS-400-C

Zgrzewarka stołowa wyposażona w regulator czasu oraz pokryty
warstwą teflonu drut odcinający o średnicy 0,5 mm, służący do
jednoczesnego zgrzewania i cięcia.

RVS-TS-200/300/400

Zgrzewarka stołowa wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do
użytku w handlu detalicznym. Dostępna wraz ze stolikiem roboczym
ze stali nierdzewnej. Urządzenie znajduje m.in. zastosowanie w
pakowaniu mięsa oraz innych produktów spożywczych.
Specyfikacja techniczna: patrz TS-200/TS-300/TS-400
Akcesoria:

WT: stolik roboczy WT-210/WT-310/WT-410
AR: urządzenie do odwijania folii AR-310/AR-410

ZGRZEWARKI MAGNET YCZNE – SMS
Te wysokiej jakości zgrzewarki przemysłowe, wraz z różnorodnymi akcesoriami, mogą okazać się idealnym
rozwiązaniem Państwa problemów związanych z pakowaniem produktów. Zgrzewarki magnetyczne są
niezawodnymi i prostymi w obsłudze urządzeniami. Docisk ramienia zgrzewarki realizowany jest przy
pomocy elektromagnesów. Ramię podnosi się automatycznie po zakończeniu procesu zgrzewania.
Obsługiwana może być ręcznie lub nożnie, wykonując mocne zgrzewy szerokości 4 lub 8 mm. W wyposażeniu
dodatkowym dostępne są stoliki robocze, rolki odwijające do folii oraz wolnostojące podstawy uchylne.
Zgrzewarki SMS znakomicie nadają się do pracy ciągłej w produkcji trzyzmianowej. Niezależna regulacja
czasu zgrzewania i chłodzenia gwarantuje wysoką i powtarzalną jakość zgrzewu.

SMS-350-WT/AR

Na fot. zgrzewarka ze zgrzewem o długości 330 mm. Za urządzeniem
widoczny zespół rolek do odwijania filii. Z przodu zamocowany stolik
roboczy. Obydwie części dostępne jako akcesoria dodatkowe.

RVS-SMS-350/-500/-700/-1000

Różniąca się od standardowej zgrzewarki magnetycznej wykonaniem
ze stali nierdzewnej. Urządzenie znajduje zastosowanie m.in. w
pakowaniu mięsa oraz innych produktów spożywczych.

SMS-Double

Wersja różniąca się od standardowej
zgrzewarki magnetycznej
podwójnym, ogrzewaniem górnym
i dolnym elementem grzejnym.
Wyposażona w przełącznik
górnego ogrzewania. Stosowana
do zgrzewania grubej folii,
folii z zakładkami oraz trudno
zgrzewalnych materiałów.

SMS-PN

Różniąca się od
standardowej
zgrzewarki
magnetycznej dociskiem
pneumatycznym,
uruchamianym za
pomocą elektrycznego
przełącznika nożnego.
Zewnętrzny dopływ
powietrza: 6 bar. 6 Bar.

SMS-Twin

Wykonuje dwa równoległe
zgrzewy o szerokości 4 mm
gwarantujące dodatkowe
bezpieczeństwo zamknięcia
worka. Odstęp pomiędzy
spoinami: 20 mm.
Możliwość wyłączania
drugiego elementu
grzejnego.20mm.

SMS-GW

W stosunku do
standardowej wersji
wyposażona dodatkowo
w otwieracz i perforator
folii, regulowany stolik
roboczy z dozownikiem oraz
urządzenie odwijające folię.
Stosowana w połączeniu
ze stołem grzewczym lub
pistoletem obkurczającym.

SMS-350/-500/-700/-1000-FC/CD

Zgrzewarka wyposażona w niezależny regulator czasu
zgrzewania i chłodzenia, lejek zasypowy na stelażu,
regulowany stolik roboczy z listwą oporową oraz drut do
odcinania folii. Wyposażenie może obejmować jednocześnie
jeden lub więcej lejków zasypowych.

Super Magnet Packer-500 (Air)

Urządzenie jest wyposażone w większe otwarcie ramienia
dociskającego (185 mm) oraz w dłuższy lejek zasypowy. Istnieje
możliwość stosowania kilku lejków w celu zwiększenia wydajności
produkcji. SMP-500 obsługiwana jest ręcznie, natomiast SMP500-air posiada napęd pneumatyczny sterowany za pomocą
pedału nożnego. Zapasowe lejki zasypowe są produkowane i
dostarczane na miarę.

SMS-ST

Wszystkie rodzaje zgrzewarek magnetycznych mogą być
montowane na regulowanej podstawie, z możliwością ustawiania
pod różnymi kątami nachylenia.

SMS-IST

Wszystkie rodzaje zgrzewarek magnetycznych mogą być na
montowane przesuwnej podstawie przemysłowej, z możliwością
ustawiania zgrzewarki pod różnymi kątami nachylenia.

Akcesoria: WT : stolik roboczy z 4 pozycjami regulacji, opcjonalnie wyposażony w dozownik
AR :
PD :
FC :

urządzenie do odwijania folii z rolki
mechaniczny pedał nożny, odpowiedni do wszystkich modeli,
montaż lewo- lub prawostronny
zapasowy lejek zasypowy wykonany ze stali nierdzewnej, produkowany na miarę.

ZGRZEWARKI STACJONARNE CIĄGŁE
Zgrzewarki stacjonarne ciągłe firmy AVC nadają się doskonale do szybkiego zamykania dużej liczby
woreczków foliowych. Te wydajne urządzenia, o wysokiej jakości wykonania, znajdują zastosowanie w
niemal każdej sytuacji. Wszystkie modele zgrzewarek stacjonarnych należy umieścić na stojaku, dzięki
czemu woreczki mogą być podawane szybko i dokładnie. Można wybrać pomiędzy płaskim stołem a
stojakiem zaopatrzonym w rolki aluminiowe.

CS-350-R

Zgrzewarka stacjonarna o szybkości przepływu 5,5
m na minutę, wykonuje spoinę o szerokości 6 mm.
Wprowadzone torebki przesuwane są automatycznie przez
układ transportujący urządzenia.
Model CS-500-R, podobny do modelu wyżej opisanego,
lecz wyposażony w dodatkowy system przytrzymujący,
umożliwiający przenoszenie bez podpierania torebek o
ciężarze do 1 kg.
CS-350 oraz CS-500-R znajdują
zastosowanie w zgrzewaniu:
-

polietylenu
polipropylenu
laminatu
folii aluminiowej foil
celofanu
innych materiałów termozgrzewalnych

W celu zamykania cięższych lub większych opakowań
zgrzewarki stacjonarne można łączyć z przenośnikiem
taśmowym TP-520 firmy AVC, który jest wyposażony w
płynną regulację prędkości przesuwu.

CS-450/STC-2

Zgrzewarka stacjonarna CS-450 znacznie różni się
od zgrzewarek CS-350. Wykonuje mianowicie zgrzew
karbowany o szerokości 12 mm z prędkością przesuwu
6,2 m na minutę. Elektroniczny termostat umożliwia
dokładne ustawienie temperatury od 0 do 300 oC.
Regulowana wysokość zgrzewania. Opakowania o wadze
do 1 kg są przenoszone bez problemów.

CS-450 znajduje zastosowanie
w zgrzewaniu:
-

celofanu
polipropylenu
folii sterylizującej
folii aluminiowej
innych materiałów termozgrzewalnych

ZGRZEWARKI PRÓŻNIOWE
Zgrzewarki próżniowe firmy A.V.C. umożliwiają opakowanie Państwa produktów w sposób prosty
i szybki. Zaletą pakowania próżniowego jest m.in. to, że produkty spożywcze (np. mięso, wędliny)
pozostają przez dłuższy czas świeże. Zgrzewarka próżniowa sprawdza się również w przypadku
produktów źle znoszących transport oraz podatnych na korozję.

Mini-jumbo jest zgrzewarką próżniową z komorą o
wymiarach 280 x 350 x 80 mm. Posiada osobny
manometr próżniowy i regulator czasu zgrzewania. Minijumbo umożliwia w prosty sposób wytwarzanie opakowań
próżniowych.

VAC-200-XL to zgrzewarka próżniowa z komorą próżniową
o wymiarach 420x370x170 mm. Urządzenie wyposażone
jest w 10 programów umożliwiających próżniowe pakowanie
różnych produktów, bez konieczności każdorazowej jej
regulacji.

PRZENOŚNE ZGRZEWARKI SZCZĘKOWE
Zgrzewarki szczękowe firmy A.V.C. wykonują spoinę o szerokości 3 mm. Są przydatne do zgrzewania
w miejscach trudno- lub niedostępnych dla zgrzewarek stacjonarnych. Zgrzewarki szczękowe
dostępne są standardowo w wymiarach 350 mm, 500 mm, 650 mm. Zgrzewarki występują w wersjach
ze szczękami umieszczonymi prostopadle oraz równolegle do rękojeści.

Poniżej zamieszczono specyfikację techniczną naszych urządzeń. Odważymy się na stwierdzenie, że duża różnorodność typów
zgrzewarek wraz z dostępnymi akcesoriami, których instalacji mogą Państwo dokonać sami, stanowią doskonałe rozwiązanie
dla każdego problemu ze zgrzewaniem opakowań. W przypadku cięższych prac dostarczamy również zgrzewarki ramowe,
kątowe oraz automatyczne, tunele obkurczające oraz urządzenia combiset.
ZGRZEWARKI STOŁOWE
Typ
Długość zgrzewu
TS-200 (RVS)cc
200mm
TS-210
200mm
TS-200-C
200mm
TS-300
300mm
TS-310
300mm
TS-300-C
300mm
TS-400
400mm
TS-410
400mm
TS-400-C
400mm

Szerokość zgrzewu
2mm
2mm
0.5mm
2mm
2mm
0.5mm
2mm
2mm
0.5mm

Moc
200W
200W
100W
300W
300W
200W
400W
400W
300W

Waga
5 Kg
5 Kg
5 Kg
6 Kg
6 Kg
6 Kg
7 Kg
7 Kg
7 Kg

Szerokość zgrzewu
4mm
4mm/8mm
4mm
4mm/8mm
4mm
4mm/8mm
4mm

Moc
560W
660W
1220W
890W
1550W
1220W
2340W

Waga
11 Kg
12 Kg
18 Kg
17 Kg
24 Kg
25 Kg
32 Kg

Szerokość zgrzewu
6mm
6mm
12mm
nie dot.

Moc
300W
300W
400W
800W

Waga
6 Kg
8 Kg
12 Kg
80 Kg

Pompa próżniowa

Moc / Napięcie

4M∆/h
21M∆/h

400W/ 230V
1600W/ 230V

Waga
35 Kg
70 Kg

Szerokość zgrzewu
3mm
3mm
3mm

Moc
890W
890W
890W

Waga
1.0 Kg
1.2 Kg
1.4 Kg

ZGRZEWARKI MAGNETYCZNE
Typ
SMS-350
SMS-500
SMS-500-D/TW
SMS-700
SMS-700-D/TW
SMS-1000
SMS-1000-D/TW

Długość zgrzewu
330mm
480mm
480mm
680mm
680mm
1020mm
1020mm

ZGRZEWARKI STACJONARNE CIĄGŁE
Typ
CS-350-R
CS-500-R
CS-450
TP-520

Szybkość przesuwu
5.5 mtr/min
5.5 mtr/min
6.2 mtr/min
1-10 mtr/min

ZGRZEWARKI PRÓŻNIOWE
Wielkość komory próżniowej
Typ
MJA
280x350x80mm
VAC-200-XL
420x460x170mm
ZGRZEWARKI SZCZĘKOWE
Typ
Długość zgrzewu
Z-350-G
350mm
Z-500-G
500mm
Z-650-G
650mm

AVC spełnia najwyższe normy jakości.

STRAPPING AND PACKAGING SYSTEMS
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