
 

 

TTK 5600  
Krimp-sealmachine  

  

 
 

 

 
De TTK 5600 is een PLC gestuurde, eenvoudig bedienbare machine voor het 
automatisch  krimpen en sealen van diverse producten met PVC ~ PE of  
Polyolefine folie. De producten worden automatisch overgenomen op een 
motorisch aangedreven transportband. Hierna wordt automatisch een gevouwen 
folie aangebracht, geseald en doorgetransporteerd naar de krimptunnel. Het 
sealelement is voorzien van afgeronde hoeken zodat er geen uitsteeksels 
ontstaan . Op het overzichtelijk bedieningspaneel kan men een keuze maken uit 
diverse instelmogelijkheden. 
Het frame is voorzien van een poedercoating en geremde zwenkwielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



STANDAARD UITGEVOERD MET : 
 

• Alle motoren uitgevoerd met instelbare snelheid. 
• 2 fotocellen t.b.v. product detectie 
• Handwiel t.b.v. het instellen van product breedte en hoogte. 
• Folie toevoer per product instelbaar d.m.v. fotocellen zodat er een perfecte 

folieafmeting ontstaat. 
• Keuzeschakelaar t.b.v. automatisch of handmatige bediening. 
• 256 programma’s op het digitale display mogelijk  
• Alle functies handmatig doorloopbaar. 
• Instelbaar sealraamopening t.b.v. producthoogte 
• Vernieuwde foliegeleiders voor het besparen van folie 
• Traploos instelbare snelheid van de  in en uitvoerbanden. 
• PTFE coating van het  RVS sealblad met afgeronde hoeken. 
• Motorisch aangedreven folietoevoer met perforatiesysteem. 
• Geïntegreerde folieafval rewinder. 
• Automatisch systeem t.b.v. het verwijderen van het product bij storing, is 

dit niet mogelijk dan geeft de machine automatisch een alarmsignaal.                   
• Compleet afgeschermde werkomgeving met veilheiddeuren  

      en schakelaars.  
• Met thermostaat instelbare tunnel temperatuur. 
• Schneider PLC. 
• Werkhoogte 750~850.  
• Krimptunnel met gesiliconiseerd transportsysteem. 
• Krimptunnel zijwaarts instelbaar t.b.v. het centreren van kleine producten. 
• Automatisch tunnel afkoelsysteem en automatisch uitschakelsysteem 

wanneer de temperatuur lager komt dan 80ºC. 
 
*bij bestelling aangeven met welke folie gewerkt wordt  
(PVC~PE of polyolefine) 

 
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES : 
 
Sealraam afmetingen  : 600mm x 400mm x 240mm. 
Diam. Folierol   : 300mm.  
Kerndiameter   : 75mm. 
Maximale foliebreedte  : 700mm. 
Maximaal producthoogte  : 240mm. 
Werkhoogte    : 860mm. 
Voltage      : 3Ph 400v/50Hz 2.5 Kw. 
Perslucht    : 6 bar 60 ltr. per min.  
Capaciteit    : tot max. 40 slagen per minuut afhankelijk  
       van product formaat. 
 

 

 

              

 

 


