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MF IABA 600
Automatický vrecovací stroj

Automatické stroje rady IABA 600 sú určené pre balenie širokej škály rôznych produktov (múky,
práškov, granulí a pod.) do vopred pripravených vriec. Ide o flexibilné, spoľahlivé a výkonné stroje s jednoduchým a bezpečným ovládaním. Stroje IABA 600 sú vybavené hrubým (grossweight) alebo presným (netweight)
vážiacim systémom a rôznymi druhmi dávkovacích jednotiek v závislosti na balenom materiáli. Vrecia môžu byť
uzatvorené rôznymi spôsobmi alebo zvarením. Stroj MF IABA 600 môže byť vyrobený i vo verzii pre priamy styk
s potravinami (typ F).
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Vlastnosti:
• balenie do papierových, PE alebo látkových (jutových) plochých vriec alebo
vriec so skladmi,
• jednoduché ovládanie pomocou kontrolného panelu s dotykovou obrazovkou (Siemens),
• hermetické plnenie a manipulácia s vrecami pre čo najnižšiu kontamináciu
balených produktov,
• 2 alebo 3 zásobníky na prázdne obaly,
• Rôzne spôsoby zatvárania vriec – zváranie, zošitie, zošitie s prehybom,
zošitie pod alebo cez pásku.

ovládací panel

Možnosti doplnkovej výbavy:
• tlač štítkov alebo aplikátor hotových štítkov
• nerez prevedenie
• odsávacie alebo lisovacie zariadenie

Príklady uzatváranie vriec

plnenie vriec so skladmi

jednoduché zošitie

zošitie cez pásku

zošitie s prehybom

zošitie a prelepenie
páskou

Technické dáta
Technické parametre

MF IABA 600
Gross Weight

MF IABA 600
Net Weight

Maximálny výkon balenia

300 vriec/hod

600 vriec/hod

Váha balenia

5 – 50 kg

10 – 50 kg

Max. počet prázdnych
vriec v zásobníku

200/300 ks

200/300 ks

Materiál balenia

papier, PE, jutové vrecia

papier, PE, jutové vrecia

Min. veľkosť vreca (š x v)

350 x 600 mm (180 x 450)*

350 x 600 mm (180 x 450)*

Max. veľkosť vreca (š x v)

600 x 1100 mm

600 x 1100 mm

Príkon

6 kW (8 kW)*

6 kW (8 kW)*

Tlakový vzduch

6 Bar (600 kPa)

6 Bar (600 kPa)

* parametre stroja MF IABA 600 / F (pre priamy styk s potravinami)

manipulácia s vrecami

prezentačné video
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Verzia s dvomi zásobníkmi obalov rozmery stroja (d x š x v): 5960 x 3380 x 5240 mm

Verzia s tromi zásobníkmi obalov rozmery stroja (d x š x v): 5040 x 3615 x 5544 mm

www.tart.eu
www.strojenabalenie.sk
info.sk@tart.eu

TART, s.r.o.
Tehelná 7
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 327 719 210
fax: +421 327 719 208

