
MAX20TM Continuous Roll
Bagging Solution®

Standaard Zakken

Als er grote zakken nodig zijn, een hogere uitvoersnelheid, of 
als integratie in de transportlijn en/of invoerapparatuur nodig 
is, is de MAX20 de zakvulmachine die aan uw wensen voldoet. 
Efficiënt printen, een groot touchscreen met Windows-software 
en ergonomisch ontwerp verhogen de productiviteit en zorgen 
voor kostenbesparing.

• Efficiënt Printen
• Geavanceerde Technologie
• Compatibel met Invoer- en 

Transportsysteem

Technische Specificaties
• Afmetingen: LxBxH= 1330 x 1260 x 1160 mm
• Gewicht: 158 kg
• Verwerkingssnelheid: 50 zakken/minuut
• Elektrische verbinding: 230 V
• Luchttoevoer: Perslucht 80psi/5 scfm/5,5 bar
• Bedrijfstemperatuur: 0° - 40°C
• Vochtigheid: 10% tot 90% RV, niet-condenserend
• Productcode: 4079442

XL-zakken
• Afmeting: 45x60 cm
• Zak/unit: 750 / kettingpapier
• Fanfold in doos gewicht: 24 kg
• 63 micron
• Bevat 25% gerecycled LDPE

Sh
ar

p®

Op maat en 
gepersonaliseerde
zakken zijn mogelijk
• Breedte van 5 tot 50,8 cm
• Lengte van 10 tot 101 cm
• Mix van 25 tot 100 micron
• Print
• Eigenschappen
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• Productiviteitsstijging: Gedocumenteerde 
doorvoer 61% hoger.

• Kertere bewerkingstijd: Gedocumenteerde 
arbeidsbesparing van meer dan 80%, 
opleidingstijd is in het algemeen een week.

• Topkwaliteit: Zakken en machines voldoen aan de 
CE-eisen van de EU-Machinerichtlijn.

• Verlaagde kosten: Gedocumenteerde besparing 
van materiaalkosten van 33% dankzij onze speciaal 
ontworpen Sharp Packaging PE-mix, die zorgt voor 
een dunnere zak met verbeterde eigenschappen.
• Gedocumenteerde besparingen op onderhoud- 

Van €3500 per jaar naar €125 per jaar.
• Gedocumenteerde nauwkeurigheidstoename 

van 40% bij tellen van stukken.
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Eenvoudig in Gebruik
• Optionele instelbare laadbak voor het snel laden 

van omvangrijke of zware producten.
• PC-gebaseerd systeem met een monitor om 

verpakkingsmachine en printer aan te sturen.
• Machine is in hoogte verstelbaar.
• Constant verwarmd sealsysteem.
• Rotatie met 90 gradden voor horizontale vulling 

mogelijk.
• Aanpassen van zaktype gaat snel met 

touchscreenfuncties.

Efficiënter Printen
• Print elke gewenste informatie direct op de zak of 

het verzendlabel of op de orderinformatie.
• Datamax printer, 300 DPI.
• 10 cm brede printkop voor een groter afdrukgebied.
• Maximale breedte van de afdruk is 104 mm.
• Elektronische lint-op-sensor voorkomt verspilling 

van lint. Door het kijkvenster kan de nog aanwezige 
hoeveelheid lint op de rol worden bekeken.

De thermische inktlinten 
van Pregis zorgen voor 
een consistente hoge 
resolutie en duidelijke 
afdrukken zodat er 
perfecte afbeeldingen 
ontstaan bij hoge 
snelheden.

Thermische inktlinten

Onderhoud is Eenvoudig
• Uit voorraad leverbare onderdelen 

zorgen voor aanzienlijke besparingen 
op vervangende onderdelen.

• Bekabelde componenten met plug & 
play voor eenvoudige vervanging en 
bestelling.

• Teflontape is eenvoudig om te 
vervangen.

• Zelfdiagnoses voor het snel 
identificeren en oplossen van 
problemen.

• On-board PLC voor hogere 
betrouwbaarheid van machinewerking.
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