C laudius Peters

PACPAL

Bag Applicator
Nossas Vantagens
Aplicador de sacos de alto desempenho
com design de ponta
Adequa-se a todos os modelos de ensacadeiras
rotativas
Manuseio de sacos com maior cuidado e eficiência
Abertura da válvula na frente do bico de enchimento
Design com conceito compacto e modular para
atender variados requerimentos
C arcaça com proteção a prova de pó
C onsumo energético otimizado com a mais i
novadora tecnologia de acionamentos
Alto desempenho com até 4500 sacos/hora

Operacional
Sistema de controle elétrico integrado
Operação da maquina via painel de operação integrado
Ajuste automático de tamanho do saco (opcional)
Instalação do Sistema de aplicação e conjunto de sacos
Magazine em diferentes níveis de pavimento (opcional)

Dados para produção
Adequável para válvulas dobradas de sacos
Tipos de sacos: Papel/PP/PE
Para entrega de sacos vazios como conjuntos em palets
Ou entregue em rolos
Opcional: Para sacos especiais com design de válvulas para sistemas de selagem

www. claudiuspeters. com

Tecnologia Comprovada
em manuseio eficiente
de Cimento e Materiais
de Construção

Bag Applicator

Dados Técnicos:
Capacidades do equipamento
C apacidade [Sacos/h]

2 400

Potencia elétrica instalada [kW]

3

Tensão de entrada:

380 até 690 V 3 fases

Frequência:

50 ou 60 H z

Classe de proteção do Motor:

IP54 ou maior

3000 4500
5,2

5,2

Manuseio de Material,
Ensacagem, Paletização
e Despacho de um
unico Fornecedor

Claudius Peters Projects GmbH
Schanzenstraße 40, DE 21 61 4 Buxtehude, Germany
T: +49 41 61 706-0, E: projects@claudiuspeters.com
PAC PAL Bag Applicator (PT) 01 /2 01 5/Issue 2 . Devido a politica de melhoria
U m a e m p re sa d o g ru p o La n g l e y H o l d i n g s

cl a u d i u sp e te rs. co m

continua, nos reservamos o direito de modificar as especificações sem aviso
prévio. ERROS & OMISSOES ESPERADOS

