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O/K POLYBAG-IN-BOX SYSTEM
O/K International levert de
meest complete product lijn
verkrijgbaar op deze markt.
Onze productlijn met klant
specifieke en concurrerend
geprijsde “case-liners” en
”bag-closers” staan ons toe uw
product lijn te verbeteren van
begin tot eind op elk gewenst
moment in het verpakkingsproces.

DK-400 Series

Zakken-sluit systemen

De zakkensluit-machine DK-400 slaat
mechanisch de omslag van de zak
weer terug, duwt de zijkleppen
omlaag en vouwt de zak perfect dicht
(dubbele vouw), om het product in de
zak te beschermen. Het sluiten van de
zak door middel van een heat-seal of
andere sluitmethodes zijn mogelijk.
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DK-400 Series

O/K POLYBAG-IN-BOX SYSTEM

Zakken-sluit systemen

DK-400 Opties
Eigenschappen:
• Afwerking in roestvast staal
• Stapgewijs transport (heavy duty)
• Aanvoer middels doseerband
• Openvouw-systeem lange kleppen
• Volledig integrale afscherming

Voordelen:
• Schoon en duurzaam, eenvoudig te reinigen.
• Hoge snelheid met weinig onderhoudskosten.
• Separeert dozen voor automatische bewerking.
• Ongehinderd vouwen van de zak.
• Bedrijfszekere en bedieningsvriendelijke werking.

• Geïntegreerde tape-unit voor het
sluiten van de doos.
• Voorziening voor het sealen van de
foliezak.
• Het sluiten van de zak met tape, koord
of clip.
• Afwijkende doosafmetingen.

Technische Specificatie:
Bereik doosafmetingen: DK-400: 250 x 200 x 150 mm. (LxBxH) min.
400 x 300 x 550 mm. (LxBxH) max.
DK-402: 250 x 250 x 150 mm. (LxBxH) min.
600 x 400 x 550 mm. (LxBxH) max.
DK-404: 500 x 250 x 150 mm. (LxBxH) min.
750 x 400 x 550 mm. (LxBxH) max.
Snelheid:
Tot 15 dozen/minuut.
Foliemateriaal:
Standaard polyethyleen buisfolie
(HDPE, LDPE, LLDPE, Co-Extrusies).
Folie-dikte:
25 - 100 Micron, (afhankelijk van toegepast materiaal).
Voeding:
400V, 3 phase, 50Hz. (ander voltage op aanvraag).
Pneumatiek:
6 bar, 1/2” aansluiting.
Afwerking:
Roestvast staal, gedeeltelijk verzinkt, aluminium & kunststof.
Looprichting machine:
Van rechts naar links of van links naar rechts.
Afmetingen machine:
DK-400: 2400 x 1400 x 1800 mm. (LxBxH).
DK-402: 3010 x 1600 x 1800 mm. (LxBxH).
DK-404: 3925 x 1600 x 1800 mm. (LxBxH).

OK Product Packaging Systems
• Zakken plaats- en sluitsystemen.
• Dozenopzet- en sluitmachines.
• Intern transport en product handling
systemen.
• De machines van O/K International
kunnen geïntegreerd worden in
bestaande productielijnen en/of
geleverd worden als complete
verpakkingssystemen.

O/K Packaging Systems bv
P.O. Box 118/Heereweg 441a
2160 AC Lisse/The Netherlands
Tel. +31 252.216250
Fax. +31 252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com
O/K International (Europe) Ltd.
O/K House
Shepherds Grove Ind. Estate (West)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/England
Tel. +44 1359.250705
Fax. +44 1359.250165
sales@okinteurope.co.uk
www.okpackaging.com
Worldwide Locations:
O/K International Corp.
Marlborough, MA USA
www.okcorp.com
O/K Durable Packaging
Chicago, IL USA
www.okdurable.com
OK-220
OK 220 Bag - in - Box

Als gevolg van de voortgaande technische ontwikkelingen zijn wijzigingen niet uitgesloten,
derhalve kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend.

