
 

 

 

Ofertă specială 
valabilă în perioada 16 – 30 aprilie 

Maşină de ambalat cu termocontracție 

Echipament Preț  

Producător: MINIPACK–TORRE – Italia 
Model: MODULAR 50 S 
 

Avantaje:  
- Mașina de ambalat semiautomată, ideală pentru a fi integrată în cicluri productive de 
serie. 
- Operațiunea de lipire a foliei este reglată automat printr-un sistem electromecanic. 
- Brațul de lipire poate fi utilizat în ciclu automat sau manual. 
- Lamela de lipire este dotată cu un sistem de siguranță brevetat. 
- Răcirea lamelei de lipire se realizează prin intermediul unui dispozitiv cu circuit 
închis. 
- Carcasa este vopsită cu noua Steel-It. Această vopsea conţine particule de oţel, 
ceea ce face ca echipamentele să fie mult mai rezistente la coroziune și potrivite 
pentru industria alimentară și farmaceutică sau pentru companiile situate lângă mare 
unde aerul conţine multă sare. 
 

Caracteristici: 
- Alimentare: 220-380 V  
- Consum: 0,8 kw/h 
- Productivitate: până la 900 produse / oră 
- Dimensiuni lamelă de lipire: 540 x 400 mm 
- Dimensiunea rolelor de folie: Ø 250 x 600 mm 
- Greutate: 151 kg 

 
 
 
 

 
 

 
 

3.910 €  
3.600 € 

 
 
 
 
 
 
 

Model: TUNNEL 50 
 

Avantaje:  
- Sistem-tunel proiectat pentru a termocontracta folia de ambalare, ce a fost anterior 
lipită. 
- Prevazut cu bandă reglabilă în înalțime, panou electric izolat și ușor accesibil, 
deflector aer, cilindri autorotativi din silicon negru (pentru dublarea vitezei), oprirea 
automată a rezistențelor, înălțime reglabilă. 
- Dotat cu sistem de rulare la ieșirea produselor din interior. 
- Panoul digital permite reglarea temperaturii și a vitezei; prevăzut cu 9 programe ce 
pot fi memorizate. 
- Carcasa este vopsită cu noua Steel-It. Această vopsea conţine particule de oţel, 
ceea ce face ca echipamentele să fie mult mai rezistente la coroziune și potrivite 
pentru industria alimentară și farmaceutică, sau pentru companiile situate lângă mare 
unde aerul conţine multă sare. 
 

Caracteristici: 
- Alimentare: 380 V 
- Consum: 3,7 kw/h 
- Dimensiuni max. produs: 940 x 380 x 220 mm 
- Greutate: 188 kg 

4.140 € 
3.850 € 

 


