S EP A R AD OR D E S AC OS
SE P AR AD O R D E S AC OS P LÁS TIC OS
Modelo Padrão CSI
Expanda a capacidade de conversão de todo seu
processo com um Separador CSI. Oferecemos
tamanhos padrão de 30” a 100” de largura. Essa
máquina apresenta muitos componentes comuns
usados em máquinas de sacos, bobinadores/
rebobinadores e equipamentos auxiliares da CSI.
Equipamentos relacionados:
Máquinas de sacos CSI (1801, 1801E, 1820, 1830,
1850), Bobinadores simples CSI e Unidades de
dobragem em V CSI com e sem acionamento.

Este modelo é oferecido como máquina NOVA ou como REFORMA
COMPLETA de seu separador antigo na condição “como nova”.

Recursos e Especificações
Recursos padrão:

Especificações:

Espaço ocupado:

• Sistema de acionamento por roda corrugada
situados dentro dos compartimentos movidos a correia

• Velocidade: 82 MPM

Planicidades: 30” até 100” (incrementos de 10”)

• Limites do comprimento: 8”

Saliência (Ressalto)/Armários: 36”

• Sistema de acionamento principal - movido
a correia

• Potência: 240 ou 480Vac trifásico

• Acionamentos por vetor sem sensor AC

Opções:

• Ajuste da altura da mesa de estocagem
por volante único
• Barras estáticas (2) e alimentação inclusos
• Rodas em resina fenólica
• Reguladores de ar ajustáveis individualmente
em cada cilindro compressor
• Garantia de 24 meses ou a garantia
do fabricante dos componentes

(menor saco)

• Controles pneumáticos
compressores independentes
frontal e traseiro
• Reguladores de ar centralizados e
montados em um painel
• Extensão da mesa
• Barra de fornecimento de ar
• Contador de sacos interno

Profundidade: 49”
Altura: 43”
Espaço ocupado = (Planicidade + Saliência)
x Profundidade

Acesse www.CSI-Parts.com

para encontrar preços e fazer um pedido

Dúvidas? Ligue para 847.519.0232

Converting Systems Inc. e CSI-Parts
1045 E. Remington Road, Schaumburg, IL 60173
847.519.0232 Tel • 847.519.0241 Fax
www.ConvertingSystems.com
www.CSI-Parts.com

Mantendo sua linha de produção a todo o vapor
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