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Förslutningsmaskin SM PN
För syförslutning av påsar och säckar 1-50 kg.

Förslutningsmaskin SM PN.
Förslutningsmaskin SM PN
syförsluter pappers-, nät- och
jutesäckar, 1-50 kg.
Bottentransportören är steglöst
ställbar för olika påshöjder.
Matarverkets drivsystem garanterar en korrekt förslutning.
Förslutningsenheten består av en
symaskin, lättåtkomlig för trådbyte
och service. Den speciella konstruktionen ger korta trådändar och
låg trådförbrukning tack vare elek-
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trisk koppling/broms-enhet.
Trådavklippningen sker med en
fotocellstyrd mekanisk/pneumatisk
sax efter symaskinen.
Förslutningsmaskinen är försedd
med hjul.
Genom komplettering med matningstransportör, säckavrivare och
säcktransportör erhålls en komplett
förslutningslinje.
Komplett Förslutningslinje
Line SMPN.
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Tekniska specifikationer
Rekommenderad påsvikt..............................i standardutförande 1-25 kg, med extra drivtrumma 1-50 kg
Påshöjd..................................................................................................................... ställbar 280-820 mm
Matningshastighet........................................................................................................................ 0,15 m/s
Bottentransportör.............................................. 350x1900 mm, driven av integrerad drivtrumma 0,11 kW
Matarverk............................................ 2 st kilremmar drivna av frekvensstyrd snäckväxelmotor 0,25 kW
Förslutningsenhet........ NP-7S, driven av 0,25 kW asynkronmotor via elektromagnetisk koppling/broms
Luftbehov............................................................................................................................ 50 l/min, 6 bar
Elanslutning........................................................ komplett elutrustad för 3/N/PE~, 230/400 V, 50 Hz,16 A

Symaskinen startar automatiskt
när säcken bryter en ljusstråle.
Symaskinen, en modifierad Newlong NP-7S som syr med enkel
tråd, är uppfällbar för bekväm
trädning och underhåll.
Vevar ger snabb omställning till
olika påshöjder.
Försedd med asynkronmotorer,

även på symaskinen, så att fullgod
förslutning alltid erhålls utan att
några justeringar behöver göras.
Genom komplettering med en
fotpedalstyrd matningstransportör,
C F350x800, avlastar man personalen och eliminerar en ansträngande sidoförflyttning vid inmatning
av säcken.

Tilläggsutrustning

Säcktransportör C S500x2000
lyfter säcken för bekväm packning. (Se separat broschyrblad
CS500x2000.)

Återförsäljare:

Fischbein symaskin
Matningstransportör C F350x800.
Extra drivtrumma för 50 kg säckar.
Säckavrivare för avrivning säcktransportör.
Utförande i rostfritt stål.
Tack vare den fortlöpande tekniska utvecklingen förändras specifikationer och utförande kontinuerligt utan föregående meddelande.

