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SERIES BSFBS



VMSHL BS-5030X

Ø Hoạt động thông qua băng tải cuộn, vành đai lưới 

TEFLON hoặc vành đai lưới thép không gỉ.

Ø Vỏ cách nhiệt bên trong, nhiệt độ đồng đều.

Ø Áp dụng cho tất cả các loại màng co, chẳng hạn như 

PVC, POF.

Ø Dễ dàng điều chỉnh tốc độ của băng chuyền theo ý 

muốn bằng bộ điều khiển tốc độ điện.

Ø Máy phù hợp cho gói đơn và kết hợp như cookie, sách, CD, đồ thủy tinh, 
khăn giấy, thẻ giấy, khung ảnh, phần nhôm, đồ gỗ, v.v.

Ø Điều chỉnh tốc độ băng tải bằng biến tần.

Ø Cơ chế cách nhiệt kép giúp bề mặt máy không bị quá 

nóng.

Ø Với con lăn rắn được bao phủ bằng ống silicon ổn định 

nhiệt, chuỗi truyền tải đứng có thể chịu vật nặng mà 

không bị biến dạng.

Ø Máy phù hợp với tất cả các loại màng co như PVC, PP, POF, ... 
phù hợp cho các sản phẩm ngành thực phẩm, điện tử ...

VMSHL BS-4525L

VMSHL BS-5030X

Nguồn điện (v/hz)

Kích thước đóng gói tối đa (RxC) (mm)

Kích thước máy (DxRxC)(mm)

Trọng lượng (kg)

Model VMSHL BS-4525L

Công suất (kw) 16 25 

400X250 400X200

Tốc độ (m/phút) 0 ~ 25 0 - 10

Kích thước đường hầm (DxRxC) (mm) 1500x500x300 1227x450x250

1800x990x1300 1780x750x1380

300 240

Thông số kỹ thuật

Ứng dụng

Ứng dụng

BUỒNG NHIỆT CHO MÁY BỌC MÀNG CO 

3 Phase 380/50, 3 Phase 220/60 



VMSHL BSF-5640LG

Thông số kỹ thuật

VMSHL BSF-5640LG

220V 50/60hz

500x400

1770x830x1600

300

Nguồn điện (v/hz)

Công suất (kw)

Kích thước đóng gói tối đa (mm)

Kích thước hàn & cắt tối đa (DxC) (mm)

Kích thước máy (DxRxC)(mm)

Trọng lượng (kg)

Model 

Áp suất khí nén (Bar) 5 - 8

1.8

R+C< 450, R<400, C<120, D<350 

Năng suất (sản phẩm/phút) 0 - 25

Ø Được trang bị vỏ bảo vệ an toàn và thiết bị báo động.

Ø Tự động điều chỉnh độ dài bằng cách kết hợp cảm biến và hẹn giờ.

Ø Thiết bị đục lỗ có thể được điều chỉnh linh hoạt.

Ø Thiết kế brush chắc chắn.

Ø Nhiệt độ dán được kiểm soát bởi hệ thống PID.

Ø Lưỡi dán hình chữ L tích hợp được phủ bằng Teflon.

Ứng dụng

Ø Ứng dụng bọc màng co cho các sản phẩm khác nhau, chống bụi, chống ẩm và bọc màng đẹp.

Tích hợp hệ thống điều khiển 
thông minh, chính xác

 MÁY BỌC MÀNG CO 



Ø Dán mặt bên liên tục mà không giới hạn chiều dài sản phẩm

Ø Chức năng bảo vệ tự động, ngăn chặn đối tượng cắt nhầm.

Ø Dễ dàng điều chỉnh tốc độ băng chuyền bằng bộ điều khiển tốc độ điện.

Ø Ổn định nhiệt cho bề mặt máy bằng cách áp dụng cơ chế cách nhiệt kép.

Thông số kỹ thuật

VMSHL BSF-5545LE

3 Phase 380/50 or phase 220/60

150

450

1680x975x1500

290

Nguồn điện (v/hz)

Công suất (kw)

Kích thước đóng gói tối đa (RxC) (mm)

Chiều cao đóng gói tối đa (mm)

Chiều dài hàn cạnh (mm)

Kích thước máy (DxRxC)(mm)

Trọng lượng (kg)

Model 

Áp suất khí nén (Bar) 6 - 8

1.8

R+C< 450, R<350 chiều dài không giới hạn 

Tốc độ đóng gói (sản phẩm/phút) 0 - 25

Ứng dụng

Ø Phù hợp cho gói đơn và kết hợp như cookie, sách, CD, đồ thủy tinh, khăn giấy, thẻ giấy, khung ảnh, 

đồ gỗ...

Hệ thống điều khiển và bảo vệ chính xác 

VMSHL BSF-5545LE



Thông số kỹ thuật

VMSHL BSF-5540

Điện áp (v/hz)

Kích thước đóng gói tối đa (DxRxC) (mm)

Kích thước hàn & cắt tối đa (DxC) (mm)

Kích thước máy (DxRxC)(mm)

Trọng lượng (kg)

Model 

Tốc độ đóng gói (sản phẩm/giờ)

AC 220/50

Công suất (kw) 4

500 - 800

R+C<500, R<380, D<500, C<100

550x400

1380x690x1065

125

Ø Sử dụng giá đỡ máy cắt sợi nano & máy cắt nichrom chống dính, ổn định nhiệt.

Ø Con lăn được thiết kế đặc biệt với pin để tạo ra các lỗ nhỏ trên phim để giải phóng không khí.

Ø Dễ dàng điều chỉnh màng trượt theo kích thước của đối tượng đóng gói.

Ø Tiêu thụ điện năng thấp, trung bình chỉ 2,5kw / giờ.

Ø Kẹp cắt nhựa ổn định nhiệt và bền.

Ø Vận hành ổn định,liên tục trong một thời gian 

      dài mà không quá nóng. 

Ứng dụng

Ø Máy được ứng dụng rộng rãi để đóng gói 
thu nhỏ bên ngoài của các sản phẩm 
khác nhau như: thực phẩm, đồ uống, 
dược phẩm, đĩa video, phần cứng, mỹ 
phẩm, sách, đồ chơi và các sản phẩm 
điện tử, vv

Ø Thích hợp sử dụng tại nơi hạn chế về 
không gian, mặt bằng.

VMSHL BSF-5540

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

marketing@vmsco.vn


