
DCS-25K-6A THÔNG SỐ MÁY
Máy đóng gói may miệng túi Đóng bao và may miệng cho các loại bao như bao tải PP

(bao tải dứa), bao tải đay, phù hợp cho các sản phẩm nông
sản dạng hạt: Lúa, gạo, đường, bắp, các loại đậu, ...

ỨNG DỤNG MÁY

MODEL DCS-25K-6A
Phạm vi đóng gói (Kg)

Tốc độ đóng gói (túi/ giờ)

5-25 25-50

600-900 300-600

Sai số (%) 0.5

Khối lượng cân lớn nhất (Kg) 25

Điện áp sử dụng AC 380V 50Hz

Kích thước máy (mm) 900 x 800 x 2650

Công suất (kW) 1.1

Nguồn khí nén (bar)

Lưu lượng (m³/ h)

4 - 6

1

Cân định lượng tự động có hệ thống chống rung, chống nhiễm 
trong quá trình cân, đảm bảo cân chính xác.

Trang bị máy may miệng bao, cắt chỉ tự động.

Điều chỉnh chiều dài đường may, chiều cao đầu may miệng túi.

Băng tải sản phẩm SFJ-2500NA dài 2.5m nâng hạ tự động.

Máy có bảng hiển thị thông số bằng đèn LED hiện đại, hệ thống
cảnh báo và sửa lỗi tự động, nút khởi động lại hệ thống với các
thông số ban đầu.

Dễ dàng tích hợp hệ thống in NSX-HSD, máy dò, máy kiểm tra,
máy đóng thùng carton tự động...

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:



DCS-25K-6A CHI TIẾT MÁY
Máy đóng gói may miệng túi
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