
 

 

TC55ME   
Krimp-seal machine  

  

 
 

 

 
De TC55ME is een eenvoudig bedienbare machine voor het sealen van 
diverse producten met PVC ~ PP ~ PE of Polyolefine folie, met een 
maximale dikte van 35 micron. De folierolhouder is uitneembaar en 
voorzien van een folieperforatie systeem. Het seal raam wordt d.m.v. een 
elektromagneet vastgehouden en automatisch geopend. Het sealelement 
is gekoeld d.m.v. een koelvloeistof. 
 
Op het overzichtelijk bedieningspaneel kan men een keuze maken uit 6 
verschillende programma’s, en een keuze tussen automatisch of 
handmatige seal raam bediening. Bij deze machine moet handmatig het 
product in de folie geschoven worden en op een aangedreven band 
geplaatst te worden. Hierna wordt de folie rondom het product geseald en 
door getransporteerd naar de krimptunnel waar de folie gekrompen wordt.  
De vertragingstijd en de krimptemperatuur zijn instelbaar op het digitaal 
bedieningspaneel. 
 
 



STANDAARD UITGEVOERD MET : 
 

• Sealafmeting 550 x 380 x 100 (150) mm 
• Tunnelafmeting (BxH) 440 x 240 mm 
• Capaciteit 0-900 p/h 
• Folierol max. Ø350 x 600 mm 
• Elektrisch/mechanisch sluitend sealraam 
• Sealtijd elektronisch instelbaar 
• Getefloniseerd sealmes 
• In hoogte verstelbare aangedreven bandtransporteur 
• Staventransporteur met instelbare transportsnelheid in tunnel 
• Restfolie oprolsysteem 
• Koelsysteem op sealmes 
• Sealraam met gepatenteerd veiligheidssysteem 
• Instelbare luchtstroom in tunnel 
• Instelbare krimptemperatuur, elektronisch gecontroleerd 
• Maximale warmte isolatie 
• Afvoer rollenbaantje 
• Machine afmeting 2.400 x 900 x 1.510 mm, 287 kg 
• 400V – 50Hz, 3ph+A+O, 4,8 kW 

 
TECHNISCHE GEGEVENS : 
 
Afmetingen seal raam   : 540 x 400mm. 
Krimptunnel opening   : 440 x 240mm. 
Stroomvoorziening   : 3 x 400 Volt 50Hz. 5,7Kw. 
Gemiddelde productie per uur : 0~900 stuks. 
Maximaal afmetingen folierol  : diameter 350mm, breedte  600mm. 
Machine gewicht    : 287Kg. 
Machine afmetingen   : L=2330 x B=730 x H=1380mm. 
Frame     : staal gepoedercoat. 
 
Optioneel : 
 

- RVS werkplateau 
- 50cm RVS rollenbaantje 
- 1mtr rollenbaan 
- Teflon tunnel conveyor 
- Sealing conveyor speciaal voor de voedingsindustrie 

 

 

 

               


