AXIS AXCS-300
OTOMATİK KESME & KAPATMA MAKİNASI

med kal ster l zasyon ruloları ç n

medikal zarf ve rulolardaki tıbbi aletlerin
profesyonel paketlemesi için
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Teknik Özellikler
Ekran

4.3” renkli LCD dokunmatik ekran

Güç

230 V

Kesme Uzunluğu

> 50 mm

Kesme Hızı

± 0,5 m/dk.

Kapatma Hızı

10 m/dk.

Kapatma Uzunluğu

12 mm

Çalışma Sıcaklığı

60-220°C

Ölçüler

600 x 350 x 320mm

Ağırlık

30 kg (66 lb)

Yazıcı

Mevcut değil

-Axis AXCS-300 Kesme ve Kapama Makineleri, poşet , zarf ve
ruloların paketlenmesi için uygundur.
-Makine, basit kullanım ve gü venilir performans sağ layan bir
arayü zü ve 4,3 ”renkli LCD dokunmatik ekrana sahiptir.
-Axis AXCS-300 Kesme ve Kapama Makinaları, verilen parametrelere
gö re istenilen boy ve miktarda kağ ıt poşet, zarf ve ruloları otomatik
olarak kesip kapatmaktadır.

Hijyenik kullanım için paslanmaz çelik.
Mikroişlemci ile sıcaklık kontrolü
Kü resel olarak anlaşılır kodlama.
Optik sensö rlü otomatik besleme
Sağ lam, dayanıklı yapı

-Bu yü ksek performanslı makineler, basit ve kolay kullanım
ö zellikleri nedeniyle manuel kesicilere ideal alternati lerdir.
-Hastanelerin sterilizasyon bö lü mlerinde çeşitli kağ ıt-plastik poşet
ambalajlarını kesmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
-Kesin sıcaklık kontrolü ve sabit temas basıncı ve sızdırmazlık hızı,
tekrarlanabilir sızdırmazlık sonuçlarını garanti eder. Sızdırmazlık
sıcaklığ ı ± 4 ° C toleransın dışında ise cihaz otomatik olarak kapanır.

Ax s tıbb ster l zasyon ruloları, tıbb c hazlar,
farmasöt k çözümler ve d ğer sağlık ürünler ç n
güvenl ve güven l r ster l bar yer s stemler sağlar.
Ruloların köşeler nde Buhar ve Et len Oks t k myasal
nd katörler bulunmaktadır. Formaldeh t (FORM)
ve H drojen peroks t (Plazma) nd katörü stek
üzer ne mevcuttur. ISO 11140-1 ve EN 868-5
standartlarına uygundur.

Kod

Ölçüler

AXFR50200
AXFR75200
AXFR100200
AXFR150200
AXFR200200
AXFR250200
AXFR300200
AXFR350200
AXFR400200

50 mm x 200 m
75 mm x 200 m
100 mm x 200 m
150 mm x 200 m
200 mm x 200 m
250 mm x 200 m
300 mm x 200 m
350 mm x 200 m
400 mm x 200 m
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