YÜKSEK HIZLI HASSAS PAKETLEME MAKİNESİ
HIGH SPEED QUANTITATIVE PACKING MACHINE

www.garantimak.com
www.newtechpaketleme.com

Uygun Kapsam / Suitable Extent
Pirinç, fasulye, kahve çekirdeği, barbunya, mısır ambalajı, yer fıstığı, kaju fıstığı vb.
The packing of rice, bean, coffee bean, kidney bean, corn, peanut, cashew and so on.

Özellikler / Features
PLC ve tartı kontrol cihazı, otomatik kaldırma konveyörü, otomatik dikiş, iplik kesme ve yapıştırma makinesi
PLC and weighing controller, auto lifting conveyor, auto sewing, thread cutting and sealing machine
Teknik parametreler / Technical Parameters
DCS-50FB3+

Model
Paketleme Aralığı / Weighing Range
Bölüm Değeri / Division Value

Kg

5-50

g

2
X (0.2)
600-1080

Referans doğruluk seviyesi/ Reference accuracy level
Paketleme Hızı / Packing Speed
(bag/h)
Çalışma Ortamı Güç Kaynağı
Working Environment Power Supply

40,4N-AC380V 50Hz'de% 90'dan az bağıl nem
Less than 90% RH at 40, 4N-AC380V 50Hz

Güç ve hava kaynağı / Power & air supply

1,1 KW 0,4-0,5 MP kompresör 1m³/h / 1.1 KE 0.4-0.5MP compressor 1m³/h
mm

Ölçüler / Dimensions

3076x1044.5x2680.5

Not: Tartım hızı, pilavı belirlenmiş koşullarda paketleme malzemesi olarak kullandığımızdaki verilerdir.
Note: Weighing speed is the data when we use rice as the packing material at appointed conditions.
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Mettler Toledo loadcell,
Dünyadaki ilk loadcell

Akıllı dokunmatik ekran,
daha kolay ve basit kullanım

PLC kontrolü Sadece PLC + INDICATOR
çift çekirdekli kontrolü kullanan makinamız

Mettler Toledo load cell,
The top 1 load cell in the world

Intelligent touch screen,
let operate more easy and simple

PLC control Only our machine using
PLC+INDICATOR double core control
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Sol el ve sağ el kullanım

Dikiş makinesi ipliği için ışık

Left hand and right hand
operated

The light for sewing machine
thread
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Pirinç karşıtı toz oksidasyon
kapalı stüdyo
Anti-rice powder oxidation
closed studio
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Yapıştırma makinesi ve
dikiş makinesi tek sütunda
Sealing machine and
sewing machine in one machine
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Üç loadcelle daha hızlı ve doğru
tartım
Three load cell trigon structure,
more fast and steady
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Ayrı çift silindirli boşaltma
mekanizması, bu yapı silindir çalışma
sürelerini üretir ve silindir
ömrünü geciktirir.
Separate double cylinder discharging
mechanism, this structer reduce the
cylinder woking times and
delay the life of cylinder
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Tek işçi ile kullanım kolaylığı
One worker and two workers
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Otomatik yağlamalı dikiş makinesi

Gaz (CO2) dolum

Automatic oil supply sewing machine

Filling air to keep fresh

