
GBK 420
Пакетираща машина

› GBK 220
› GBK 420
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Представителства в повече от 35 страни - вижте www.ghd.net

Технически данни 

Габарити:  Дължина:   
 Ширина: 
 Височина маса:    
 Височина:                      

Размери на продукта: Дължина:   
 Ширина: 
 Височина:    
 (За други габарити, чрез запитване)

Производителност:  30-70 цикъла / мин. 
 (регулируема, в зависимост от продукта)

Захранване: 400 Волта / 50 Hz

Мощност:  5.0 kW

Сгъстен въздух:  мин. 6.0 bar (ISO 8573-1)

Тегло:  2100 kg
 
Материал пликове: фолио или хартия

Управление: Omron

Инвертори: Hitachi

Допълнително обурудване:
› Принтер с термо печат ‚HPD‘ въху клипс лентата
› Версия от неръждаема стомана
› Разработка бяла стая различен клас

 около  4000 mm
 около  1950 mm
 мин. 960 mm
 мин.  1480 mm

 100-400 mm
 макс.  260 mm
 30-170 mm
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Разработената и утвърдена технология на тези машини гарантира 
оптималното пакетиране както с пликове от фолио, така и с хартиени 
пликове. Машината е обурудвана с две ръце за избутване на продукта, 
посредством които се увеличава значитено производителността. 
Широкият набор от функции на тази машина допринасят за лесно 
адаптиране към непрекъснато променящите се тенденции в опаковъчната 
индустрия.  
Пълното отделяне на областта на пакетиране и механичното задвижване 
позволява на тази генерация машини да задоволят изискванията за 
работа в т.н. „бяла стая“.

Допълнително: Принтер
Принтер с термо печат 'HPD' въху 
клипс лентата.

Изходящ лентов конвейер 
Лентов конвейер за прецизно 
отвеждане на готовата продукция 
извън машината.

От вътрешната страна на 
вратата 
Лесно достъпни: специално 
изработени отварячи на пликовете 
се съхраняват от вътрешната част 
на вратата.

Избутваща ръка
Избутваща ръка свързана към 
вакуум системата. Изсмуква 
въздуха от плика за уплъняване на 
пакета.

Самопочистващ се Джет 
филтър за ваккум
Автоматично през определен 
момент на време се продухва 
Джет филтъра с въздух под 
налягане за почистването му.

Автоматично Устройство за 
Смяна на Пликове "АУСП"
Пачките с пликове автоматично 
се зареждат по време на работа.

Описание на функциите на пакетираща машина 
модел GBK 420 :
Автоматично усройство за спиране на машината при 
липса на пликове
Система за предварително отваряне и надуване на 
пликовете
Автоматично устройство за вдигане на пликове с 
вакуум
Въздушен филтър за почистване на вакуума 
контактуващ с продукта
Вакуумна система за изсмукване на въздуха от плика
Филтърна система за насрещно обдухване на продукта
Самопочистващ се Джет филтър
Отварячи на пликовете с функция за бърза безключова 
подмяна настройваеми по ширина и височина
Ръце бутащи продукта с вакуум 
Вградено клипс устройство с датчик за спиране на 
машината при липса на принтерна лента 
Маса за пликове с автоматична функция следене 
височина – при намаляване пачката с пликове, 
масата седи винаги в горно положение (автоматична 
компенсация) и автоматично зареждане на пликове
Двойна стойка за зареждане на клипс лента
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Пакетиращата машина може да се захранва по 
един от следните начини:
’Линейно' захранване:  (designed for whole loaves): 
Продуктите се придвижват посредством палци и се 
транспортират до клипс механизма.
’Странично' захранване: (designed for upright slices): 
Продуктите се придвижват посредством палци 
чрез издърпваща ръка и се транспортират до клипс 
механизма.
Линейно + Странично' захранване:
В зависимост от вида продукти може да се използват 
двете системи, като това дава възможност различните 
продукти да бъдат пакетирани с една машина.

Ориентировъчни схеми.

GBK 420
Висок клас на изпълнение

                                                        
Ако GBK 420 се комбинира с  модул за автоматично 
зареждане и групиране AL 50 , може да се пакетират 
хамбургери или хотдози. 


