P. PAVLIDES PACKAGING MACHINES ltd
1, Kousoulides str., Block A11, 1027 Kaimakli – Nicosia / CYPRUS
P.O.BOX: 29545, 1720 Nicosia
TEL.: +357 - 22435562
FAX: +357 - 22436878
www.pavlides-packaging.com
info@pavlides-packaging.com

FORM FILL SEAL MACHINE

F.F. Seal model:
This heavy duty automatic form fill
seal machine it is used for packaging almost
everything.
By choosing the appropriate feeding unit the
machine can pack coffee, rice, sugar, salt,
beans, peanuts frozen food and many
others.
Having in mind all the hygiene standards
st/steel and other food approved materials are
used, were products about to be pack are in
touch with.
Choose between pillow type or square
bottom bags.
The machine can be completely out of
st/steel after customer’s demand.

Η µηχανή αυτή χρησιµοποιείται για
τη συσκευασία σχεδόν οποιουδήποτε
προϊόντος.
Με την προσθήκη του κατάλληλου µηχανισµού
τροφοδοσίας η µηχανή µπορεί να συσκευάσει
καφέ, ρύζι , ζάχαρη, άλας, φασολιά, ξυρούς
καρπούς κατεψυγµένα και άλλα πολλά.
Στην κατασκευή λαµβάνετε σοβαρά υπόψη όλοι
οι κανόνες και πρότυπα υγιεινής.
Η µηχανή κατασκευάζεται εξολοκλήρου από
ανοξείδωτο µέταλλο (st/steel) κατόπιν παραγγελίας.

Bag length
Μήκος σακουλιού

50 – 400 mm

Bag width
Πλάτος σακουλιού

70 – 240 mm

Bag weight
Βάρος σακουλιού

250 – 2500 g

Speed
Ταχύτητα

Up to 35 packs/min

Electricity
Τροφοδοσία

380/415 V –
3 phase + N - 50 Hz

Air
Αέρας

6 bar

TYPE OF PACKAGE / ΕΙ∆Η ΠΑΚΕΤΩΝ

Pillow type (Standard)
Μαξιλάρι (Συνηθισµένο)

Square bottom (Optional)
Τετράγωνος πάτος (Με παραγγελία)

OPTIONAL / ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ

FLOW WRAPPING
WRAPPING MACHINE
MACHINE
FLOW

• Infeed / Outfeed conveyor.
• Printer for expire date, ingredients, batch
number, bar codes, logos.
• Photo cell for printed film.
• Feeding unit.

• Ηλεκτρικός ιµάντας εισόδου / εξόδου.
• Εκτυπωτής για εκτύπωση ηµερ. Λήξεως
συστατικών, κωδικών και λογότυπων.
• Φωτοηλεκτρικό µάτι για τυπωµένο φιλµ.
• Σύστηµα τροφοδοσίας.

TYPE OF FEEDING UNITS / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΑΡΙ∆Α:
Κατάλληλο για:
 Γάλα σε σκόνη
 Καφέ
 Αλεύρι

AUGER FILLER:
Suitable for:
 Powdered milk
 Coffee
 Flour

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ:
Μέχρι και 4 ηλεκτρονικές
ζυγαριές κατάλληλες για:
Ξυρούς καρπούς
Γλυκά - καραµέλες
Κατεψυγµένα

ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ:
Κατάλληλο για:
 Ζάχαρη
 Άλας
 Ρύζι
 Φασόλια

VOLUMETRIC:
Suitable for:
 Sugar
 Salt
 Rice
 Beans

ELECTRONIC WEIGHER:
Up to 4 electronic weighers
suitable for:
Peanuts
Pistachios
Sweets
Frozen food

