POLAR SERIJA
GREITOS IR ILGAAMŽĖS
VAKUUMINIO PAKAVIMO
MAŠINOS ĮGIJUSIOS PASAULINĮ
PRIPAŽINIMĄ
• Atnaujinta pramoninių nerūdijančio
plieno pakavimo mašinų serija
• Aprėpia visus vakuuminio pakavimo
būdus ir modifikuotos atmosferos
parinktis
• Galimybė specifiniams pakavimo
poreikiams tenkinti
• Didžiausia pritaikymų įvairovė
pramoniniam pakavimui
• Draugiškos vartotojui ir paprastai
prižiūrimos, bei aprūpintos priežiūros
programomis
• Puiki konstrukcija ir aukštos
kokybės medžiagos garantuoja
ilgaamžiškumą
MAISTO PRODUKTAMS
Pramonės įmonėms • Didmeninei
prekybai • Eksportui (mėsai,
paukštienai, žuviai, sūriams,
daržovėms it t.t.)
• Ilgesnis produkto vartojimo
terminas
• Optimali produkto laikymo higiena
• Produkto svorio išsaugojimas
• Pagerinta produkto kokybė
(brendimas pakuotėje, aromato
išlaikymas)
• Kaštų taupymas (ilgesnis
vartojimo terminas, galimybė
praplėsti asortimentą)
• Profesionalus produkto
pateikimas
• Optimali pakuotė-sąlyga produkto
saugumui
• Ideali kulinarinių produktų
pakuotė
PRAMONINIAMS PRODUKTAMS
Elektronikai • puslaidininkiams •
metalams • medicininiai produkcijai
• laboratorijoms • tekstilei ir t.t.
• Antikorozinė apsauga
• Pakuotė be oro ir be dulkių
• Produkto apimties mažinimas
• Apsauga nuo subraižymo
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SPECIFIKACIJA
BENDROSIOS NUOSTATOS
• Vienos arba dviejų kamerų ant grindų statomi modeliai
• Nerūdijančio plieno korpusas
• Nerūdijančio plieno lygus darbo paviršius
• Nerūdijančio plieno dangtis
• Lengvai nuimamos silikonu dengtos atramos - darbo
paviršiaus valymui
• Lydymo mechanizmas įmontuotas į dangtį
• Įdėklai vakuumo kameros aukščio pritaikymui
PAKAVIMO FUNKCIJOS
• Vakuumas. Pasiekiamas vakuumo lygis 99,99% (0.1 mbar)
• Dujų įpūtimas. Įpučiamos dujos produkto apsaugai ir
ilgesniam galiojimo terminui.
• Soft-air. Kontroliuojama ventiliacija produkto ir pakuotės
apsaugai.
LYDYMO SISTEMOS
• Dviguba siūlė. 2x3,5 mm išgaubtos lydymo juostos.
• Lydymas-kirpimas. 1x3,5 mm išgaubta lydymo juosta +1x1,1
mm apvalus nukirpimo laidas higieniškam ir patraukliam
produkto pateikimui/(Nustatymas ir veikimas vienu metu).
• 1-2 Lydymas-kirpimas. 1x3,5 mm išgaubta lydymo juosta
+1x1,1 mm apvalus nukirpimo laidas higieniškam ir
patraukliam produkto pateikimui/(Nustatymas ir veikimas
atskirai lydymui ir atskirai kirpimui).
• Platus lydymas. 1x8.0 mm pločio siūlė.
• Dvipusio aktyvumo lydymas. 1x5,0 mm apatinė ir
viršutinė išgaubtos lydymo juostos (ploniems ir aliuminio
vakuuminiams maišeliams).

POLIAR 52

POLIAR 80

SKAITMENINĖS VALDYMO FUNKCIJOS
• Laiko kontrolė. Laiko kontrolė/Auto programavimas/10 programų.
• Valdymas jutikliais. Procentinis vakuumo ir dujų nustatymas
tiksliam ir pastoviam pakavimo rezultatui pasiekti/Automatinis
programavimas/10 programų/Papildomas vakuumavimo laikas.
• Greitas stabdymas H2O jutikliu. Procentinis vakuumo
nustatymas ir produkto virimo taško nustatymas. Greitesniam
ciklui ir geresnei produkto apsaugai.
PAGALBINĖS FUNKCIJOS
• STOP mygtukas daliniam ar pilnam ciklo nutraukimui
• Skaitmeninė siurblio priežiūros programa/Darbo valandų
skaitiklis/Priežiūros skaitiklių programos/Snaudimo funkcija ir t.t.

•
•
•
•
•
•

Vakuumo siurblys 63 m³/h
Darbo ciklas 15-40 s
Matmenys 700x730x1100 mm
Svoris 183 kg
Maitinimas 400V-3-50 Hz
Galia 2,4-3,5 kW

Pasirinkimas
Lydymo juostos 2x810

•
•
•
•
•
•

Pasirinkimas
Lydymo juostos 2x560

Vakuumo siurblys 100 m³/h
Darbo ciklas 15-40 s
Matmenys 920x790x1125 mm
Svoris 241 kg
Maitinimas 400V-3-50 Hz
Galia 3.0-5,0 kW

PAPILDOMOS FUNKCIJOS/PRIEDAI
• Aptarnavimo rinkinys standartinei priežiūrai
• Mašinos valdymo pritaikymas specifiniams poreikiams
• Mašinos pritaikymas specifinių produktų pakavimui ir/ar aplinkai
Pasirenkama

Standartas

Tikras
vakuumas!

Nepaprastas
rezultatas!

POLIAR 2-40

POLIAR 2-50

•
•
•
•
•
•

Vakuumo siurblys 63 m³/h
Darbo ciklas 15-40 s
Matmenys 1545x790x1090 mm
Svoris 310 kg
Maitinimas 400V-3-50 Hz
Galia 3,3-4,5 kW

•
•
•
•
•
•

Vakuumo siurblys 100 m³/h
Darbo ciklas 15-40 s
Matmenys 1545x900x1175 mm
Svoris 345 kg
Maitinimas 400V-3-50 Hz
Galia 3,5-5,3 kW

POLIAR 2-75
Standartas
Lydymo juostos 2x620

Pasirinkimas
Lydymo juostos 2x840

POLIAR 2-85
Standartas
Lydymo juostos 2x840

Vakuumo siurblys 160 m³/h
Darbo ciklas 15-40 s
Matmenys 1545x1150x1180 mm
Svoris 537 kg
Maitinimas 400V-3-50 Hz
Galia 5,5-9,0 kW

Lengvai
valdoma!

•
•
•
•
•
•

Vakuumo siurblys 300 m³/h
Darbo ciklas 10-30 s
Matmenys 1980x1230x1180 mm
Svoris 685 kg
Maitinimas 400V-3-50 Hz
Galia 7,0-9,0 kW

Inovatyvi
technologija!

Pasirinkimas
Paaukštintas dangtis (H 300 mm)
Lydymo juostos 2x770

Pasirinkimas
Lydymo juostos 2x850

Efektyvu ir
paprasta!

•
•
•
•
•
•

POLIAR 2-95
Standartas
Lydymo juostos 2x1100

Šiuolaikiniai
modeliai!

Pasirinkimas
Lydymo juostos 3x1100

•
•
•
•
•
•

Vakuumo siurblys 300 m³/h
Darbo ciklas 15-40 s
Matmenys 2420x1210x1130 mm
Svoris 767 kg
Maitinimas 400V-3-50 Hz
Galia 7,0-9,0 kW

Ideali
pakuotė!

