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Zásobník prázdných pytlů

Uchopení pytle

Otevírání pytle

Ramena pro umístění pytle

Plnění pytle

Přemístění naplněného pytle

Etiketovací zařízení

Podavač plných pytlů

Šití

Otáčení pytle

Obslužná plošina

Plnící systém

Vážící systém
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Automatické stroje řady IABA 600 jsou určeny pro balení široké škály různých produktu (mouky, 
prášků, granulí apod.) do předem připravených pytlů.  Jde o flexibilní, spolehlivé a výkonné stroje s jednodu-
chým a bezpečným ovládáním.  Stroje IABA 600 jsou vybaveny hrubým (gross weight) nebo přesným (netweight) 
vážícím systémem a různými druhy dávkovacích jednotek v závislosti na baleném materiálu. Pytle mohou být 
uzavřeny různými způsoby sešití nebo svaření. Stroj MF iABA 600 může být vyroben i ve verzi pro přímý styk 
s  potravinami (typ F).

Vlastnosti:

•  balení do papírových, PE nebo látkových (jutových) plochých pytlů  
nebo pytlů se sklady,

•  jednoduché ovládání pomocí kontrolního panelu s dotykovou  
obrazovkou (Siemens),

•  hermetické plnění a manipulace pytlů pro co nejnižší kontaminaci  
balených produktů,

•  2 nebo 3 zásobníky na prázdné obaly,
•  různé způsoby zavírání pytlů – svaření, sešití, sešití s přehybem,  

sešití pod nebo přes pásku.

Možnosti doplňkové výbavy:
• tisk štítků nebo aplikátor hotových štítků
• nerez provedení
• odsávací nebo lisovací zařízení

Příklady uzavírání pytlů

* parametry stroje MF IABA 600/F (pro přímý styk s potravinami)

Technická data

Technické parametry MF IABA 600  
Gross Weight

MF IABA 600  
Net Weight

Maximální výkon balení 300 pytlů/hod 600 pytlů/hod

Váha balení 5 – 50 kg 10 – 50 kg

Max. počet prázdných 
pytlů v zásobníku 200/300 ks 200/300 ks

Materiál balení Papír, PE, jutové pytle Papír, PE, jutové pytle

Min. velikost pytle (š x v) 350 x 600 mm (180 x 450)* 350 x 600 mm (180 x 450)*

Max. velikost pytle (š x v) 600 x 1100 mm 600 x 1100 mm

Příkon 6 kW (8 kW)* 6 kW (8 kW)*

Tlakový vzduch 6 Bar (600 kPa) 6 Bar (600 kPa)

jednoduché sešití

 ovládací panel

prezentační video

plnění pytlů se sklady

manipulace s pytli

sešití přes pásku sešití s přehybem sešití a přelepení 
páskou
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IČ: 46901876

Zapsáno u KS Brno pod C5862

Bankvní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 135415/0300

TART, s.r.o.

Vinohradská 91, 618 00 Brno

tel.: +420 548 210 500

fax: +420 548 210 503

www.tart.cz
www.strojenabaleni.cz
stroje@tart.cz

Verze se dvěma zásobníky obalů  rozměry stroje (d x š x v): 5960 x 3380 x 5240 mm

Verze se třema zásobníky obalů  rozměry stroje (d x š x v): 5040 x 3615 x 5544 mm


