
Overwrapping 

 
 
The 500im is a cost 
effective end seal 
machine, producing 
tightly wrapped case 
ready packages at 
speeds up to 40 
packages per minute. 

500iM 

• Standart tabak sarma makinelerine göre % 36-41 daha az film 

kullanımı 
• Sürekli sıkı sarılmış paketler 
• Sızdırmaz nihai yapıştırma 

• Kaynaklanmış, kesilmiş merkezi yapıştırması ile, paketlerin üst ve 
altına baskıyı kolaylaştırma 

• #9 da dahil olmak üzere #2 den 10" (25,4cm) x 15“ (38,1cm) 

boyutlarındaki ve 5 ¼”  (13,335cm.)‘e kadar yüksekliğe sahip 
tabaklarla çalışabilme 

• Dakikada 40 paket üretim hızına kadar çalışabilme 

• Düşük veya yüksek profilli satışa hazır sızdırmaz paket üretimi 
• Her zaman sıkı sarılmış paketler oluşturmak için shrink filmi sürekli 

geren tutucu zincir sistemi 

• Sisteme kaydedilebilen 50 özelleştirilebilir tabak programı ile 2 
dakikadan az sürelerde gerçekleştirilebilen kolay ürün formatı 
değişimi 

• Servo destekli teknoloji ve mikroişlemcileri sayesinde minimum 
duruş ve kısa bakım süreleri 

• Açık paslanmaz çelik gövde 

 

 

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR 

Tam Yapıştırma 

Ossid LLC 

4000 College Rd 

Battleboro, NC 27809 

Telephone: 
1 (800) 334-8369 

(252) 446-6177 

Fax: 

(252) 442-7694 

 

500iM, dakikada 40 

paket hıza kadar 
çalışabilen, sıkıca 
sarılmış satışa hazır 
paketler üreten, uygun 

maliyetli bir streç 

makinesidir.  



• 500 HWT Sıcak Su Tüneli – paket bütünlüğünü 
maksimuma çıkarmak için filmin sıcak su ile daha 
da büzüşmesini sağlar. 

• Su Devirdaim Sistemi – 500iM’ye eklendiğinde, 
bu sistem makineyi günde 3,5 litre civarında su ile 
soğutarak çok büyük miktarda tasarruf sağlar. Bu 
sistem kurulu değilken 500iM, dakikada 7,5 litre 
su tüketir. 

• Orta yapıştırmada kalan fazlalık filmin kırpılması 
için sistem – Daha güzel paket görünümü ve 

paketin üzerindeki baskıların daha rahat 
okunabilmesi için, orta yapıştırmadaki fazlalık 
filmin kesilerek uzaklaştırılmasını sağlar. 
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Tam Yapıştırma 

Uzunluk : 146" (3708mm) 

Yükseklik: 52" (1321mm) 

Genişlik: 49" (1245mm) 

Elektrik: 208/230 VAC, 30A, 

 3 faz 

500iM 


