MODEL HF-500 INDUCTIE WARMTE SEAL MACHINE
SEMI-AUTOMATISCH
Aluminium inductie warmte sealers van PROKING Technologies wordt in de
Benelux vertegenwoordigd door Cobra Engineering.
Magnetische inductie sealing is een non-contact seal methode. Door een elektro
magnetisch veld wordt de aluminium folie, verwerkt in de deksel om een
container te sluiten, verwarmd. De verwarmde aluminium folie draagt de warmte
over op warmte sealbaar materiaal.
Dit warmte sealbaar materiaal kan zijn: PE, PET, PP, PS, ABS of PVC.
Het resultaat is een uitstekende sluiting, beschermlaag, op de container of fles.
Uitstekend geschikt voor de farmaceutische-, voeding-, chemische- en
drankindustrie. Voor de eindgebruiker een garantie dat de verpakking nog niet
geopend is en zeer goede bescherming voor het product in de container of fles.
Container of fles kan van kunststof of glas zijn.
►TAFELMODEL VOOR KLEINE
PRODUCTIE, SNEL EN EFFICIENT
►EENVOUDIG TE GEBRUIKEN EN TE
BEDIENEN
►STATIEF MET HOUDER VOOR SPOEL
– TRAPLOOS IN HOOGTE
VERSTELBAAR
►LEVERING MET VOETPEDAAL EN
FOTOCEL
►GESCHIKT VOOR DIAMETER VAN
DEKSEL VAN 10 – 120 MM.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
VOLTAGE 230 VOLT – 3 A
VERMOGEN MAX. 500 W
KOELSYSTEEM: LUCHT GEKOELD
GENERATYOR TYPE: IGBT
FREQUENTIE (KHZ): 30 – 50
GENERATOR AFM.: 39 X 21 X 39 CM.
GEWICHT: 28 KG

Semi-automatische inductieseal machine voor het voorzien van flessen, potten en
cans met een aluminium inductieseal. De verpakking wordt handmatig onder de
spoel geplaatst, de fotocel schakelt automatisch het inductieveld in. Dit kan ook
uitgevoerd worden met de voetschakelaar. De verpakking is reeds voorzien met
een dop of deksel waarin de inductie inleg in is aangebracht. Met een timer kan
de gewenste tijd voor inductie worden ingesteld, maximaal is dit 2,5 seconden
per verpakking. Zodoende kan een capaciteit van 15 tot 20 verpakkingen per
minuut worden bereikt.
Geschikt voor verpakkingen vervaardigd uit: ABS, PE (HD en LD), PET, PP, PS,
PVC en GLAS. Niet voor metaal verpakkingen.
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