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 Ecopac 500 / Ecopac 650 / Ecopac 800 
 

Jednoduché stroje pro balení do teplem smrštitelné PE fólie 
 

Stroje Ecopac 500 / Ecopac 650 / Ecopac 800 představují nejekonomičtější verzi balicích strojů pro balení do 

teplem smrštitelné PE fólie. Využívají systém jediné role ploché PE fólie. Práce se strojem je velmi snadná - obsluha 
ručně přebalí výrobek fólií, provede její odříznutí elektrickým impulsem a odsune výrobek na kontinuálně běžící 

tunelový dopravník. V něm následně proběhne tepelné smrštění fólie. 

 
Stroj Ecopac 500 je vybaven jednoduchým ručním ovládáním, kterým operátor provádí odříznutí fólie, 

u strojů Ecopac 650 a Ecopac 800 je nožní ovladač. Stroje jsou kompaktní, robustní a univerzální z hlediska použití. 
Pro skupinová balení je nutno použít základovou (např. kartonovou) podložku. 

 

Základní technická specifikace: 
 jednoduchá a rychlá výměna fólie 

 elektricky řízená teplota tunelu 

 pozinkovaný síťový tunelový dopravník 

 vytápění tunelu zajištěno pomocí odporových topných článků 

 nucená a uzavřená cirkulace vzduchu v tunelu 
 stroje jsou vyrobeny v souladu s normami EU (značka CE) 

 na objednávku lze dodat stroj s šířkou řezací struny 800 mm (Ecopac 800) a 
prodlouženým a zvýšeným tunelem (Ecopac 800 HT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Technické parametry Ecopac 500 Ecopac 650 Ecopac 800 

Celkové rozměry stroje (d x š x v) 1600 x 850 x 1600 mm 1900 x 1100 x 1700 mm 2160 x 1250 x 1700 mm 

Výška pracovního stolu 830 mm 870 mm 870 mm 

Světlost tunelového vstupu (š x v) 480 x 340 mm 700 x 440 mm 800 x 420 mm 

Délka činné (vyhřívané) zóny 730 mm 1150 mm 1150 mm 

Hmotnost stroje 135 kg 250 kg 310 kg 

Šířka řezací struny 500 mm 650 mm 800 mm 

Maximální výška výrobku 240 mm 350 mm 300 mm 

Kapacita balení max. 6 cyklů/min max. 6 cyklů/min max. 6 cyklů/min 

Napájení 3 x 400 V 3 x 400 V 3 x 400 V 

Příkon stroje 6,5 kW 10 kW 13 kW 
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