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Máy th?i màng ph?c h?p 3 l?p

?ng D?ng : T? máy thích h?p các nguyên li?u nh?a HDPE, LDPE, LLDPE vv… S?n xu?t các lo?i màng ph?c, màng m?ng nh?a t?ng h?p có ??
bóng d?o, dai cao.

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá
Giá:
H?i v? s?n ph?m này

Chi ti?t
Máy th?i màng ph?c h?p 3 l?p
?ng D?ng : T? máy thích h?p các nguyên li?u nh?a HDPE, LDPE, LLDPE vv… S?n xu?t các lo?i màng ph?c, màng m?ng nh?a t?ng h?p có ??
bóng d?o, dai cao. Thích ?ng phù h?p s?n xu?t các lo?i màng ghép ph?c h?p màng b?o v?, màng tr?ng ?en, màng ?ùn, màng n?u h?p v.v. ??
t?o ra các s?n ph?m ?óng gói th?c ph?m, th?c ?n, ngành d??c, hóa m? ph?m, túi ?óng gói bao bì và in ?n.

* ??c ?i?m: Máy bao g?m các b? ph?n ch? y?u: B? ph?n tr?c ép ?ùn chính (3 cái), ??u khuôn xoay, h? th?ng th?i màng làm l?nh, b? ph?n kéo
d?n, h? th?ng thu cu?n, b? ph?n ?i?u khi?n thi?t b? ?i?n và mortor kh?i ??ng.
- Tr?c vít, thùng li?u c?a b? ph?n ép ?ùn là thép h?p kim qua x? lý ni t? hóa và gia công chu?n xác có ?? c?ng cao, tính n?ng ch?ng ?n mòn t?t.
- Ph??ng th?c th?i màng dùng ph??ng pháp c?ng ép ?ùn 3 l?p, s?n ph?m màng m?ng có tính n?ng ng?n cách t?t, tính n?ng c? h?c t?t, có tác
d?ng làm màng b?o v?, b?o qu?n th?c ph?m ?óng gói .
- B? ph?n thu cu?n và c?t cu?n k?t h?p song song, c?ng v?i l?c momen c?a motor ?? thu cu?n, ??m b?o ???c l?c c?ng thích h?p, thu cu?n g?n,
thay cu?n d? dàng.
- Ph?n ?i?u khi?n nhi?t ?? tr?c vít c?a máy dùng linh ki?n ?i?u khi?n ?i?n t? ?a n?ng thông minh, kh? n?ng ?i?u khi?n nhi?t ?? chính xác.
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-Thi?t k? c? c?u c?a thi?t b? h?p lý, thao tác thu?n ti?n, d? dàng, ít hao ?i?n, tính th?c d?ng cao là lý t??ng cho vi?c gia công nh?a màng m?ng
ph?c h?p .

Nh?n xét
S?n ph?m này ch?a có ?ánh giá.
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