
 

ISO 9001:2009,  ISO 14001:2005 www.tart.cz    stroje@tart.cz 

 Lady Pack Auto Unica 40 / 60 
 

 Automatické tunelové stroje 
 
Stroje řady Lady Pack Auto Unica jsou určeny pro plně automatické balení. Jde o kompaktní stroje s vysokou 

kapacitou balení (max. 35-40 ks/min). Stroje řady Unica jsou prostorově velmi úsporné, jednoduché na 

obsluhu i údržbu. Ukládání a odebírání výrobků může být řešeno manuálně i automaticky. Tyto balicí 

automaty jsou určeny pro balení do PO fólií.  

Balicí stroje Lady Pack Auto Unica patří k nejvýhodnějším strojům při porovnání parametrů cena/výkon.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Základní technická specifikace: 

 kompaktní provedení – svařovací část a smršťovací tunel jsou sestaveny do jednoho celku (stroj je 

prostorově velmi úsporný) 
 úhlový svářecí rám s regulovatelnou teplotou a časem svařování 

 smršťovací tunel s teflonovým dopravníkem, regulace teploty a rychlosti z centrálního ovládacího panelu 

 sledování pohybu výrobku strojem pomocí optických čidel 

 vertikální nastavení svařovacího systému umožňuje estetický svar vždy v polovině výšky baleného 

výrobku 

 programovací paměť s ukládáním parametrů balení 
 

Doplňková výbava: 

 dopravník tunelu tvořený rotujícími silikonovými válečky 

 pneumaticky ovládaný přísun dopravníku za svářecí lištou (pro balení krátkých výrobků) 

 vstupní poháněný dopravník 

 přídavný pneumatický perforátor fólie 

 přídavná fotočidla (pro vertikální sledování, registraci potištěné fólie apod.) 

 aplikátor štítků, tisková jednotka apod. 
 

Technické parametry Lady Pack Auto Unica 40 Lady Pack Auto Unica 60 

Max. velikost bal. produktu (d x š x v) 450 x 250 x 120 mm 550 x 450 x 200 mm 

Rozměr svářecí lišty 490 x 360 mm 610 x 510 mm 

Rychlost dopravníku 8 – 28 m/min 8 – 28 m/min 

Maximální šířka fólie 500 mm 700 mm 

Rozměry stroje 2225 x 925 x 1610 mm 2825 x 1185 x 1610 mm 
Napájení 400 V 3Ph 400 V 3Ph 

Příkon  10 – 15 kW 15 – 18 kW 

Tlakový vzduch 600 kPa 600 kPa 
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