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De EL 12ST is een machine voor het volledig 
automatisch openen en legen van plastic zakken 
met kunststofgranulaat
De zakken met kunststofgranulaat worden in containers geleegd die 
onder de machine worden geplaatst, of het granulaat wordt met een 
pneumatisch transportsysteem naar silo’s geblazen.

De machine heeft een capaciteit van max. 12 ton/uur (bij gebruik van 25 
kg zakken),  als de lege pallet door de operator binnen 1 minuut wordt 
vervangen door een volle pallet.

De invoer van de pallets wordt door de operator uitgevoerd met een 
vorkheftruck, evenals het verwijderen van de lege pallets.
Alle overige bewerkingen worden door de machine uitgevoerd zonder 
menselijke handelingen. 
Tijdens iedere cyclus wordt de bovenste laag zakken door mechanische 
grijpers opgetild en geleegd in de trechter van de zakkenleegmachine.
Ons unieke leeg-/schudsysteem leegt de zakken gegarandeerd
tot 99,90%.
Alle product beroerende delen zijn uitgevoerd in rvs AISI 304
De machine wordt bestuurd door een Siemens S7 PLC in handmatige of 
automatische cyclus via een bedieningsvriendelijk kleuren touch screen.

De machine voldoet volledig aan de CE veiligheidseisen en wordt 
geleverd met een conformiteitsverklaring.
De machine wordt in Europa gebouwd, en voldoet aan de CE 
regelgeving.
De machine kan worden voorzien van een aantal opties:
ˆ Pers voor het comprimeren van de lege zakken. De lege zakken worden 
samengedrukt tot ongeveer 55 zakken per meter.
ˆ Automatische toevoer van max. 3 volle pallets.
ˆ Automatisch verwijderen van de lege pallets.
ˆ Stapelaar voor max. 12 lege pallets.
ˆ Pneumatisch transportsysteem voor het granulaat naar de silo’s.
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Kotraco Plastic Machinery
Korte Schaft 23C
NL-3991 AT Houten
T +31 (0)30 635 0603
E info@kotraco.eu

Elux Systems
Barcelona. Spain
T +372 602 7731
E eluxsystems@gmail.com
W www.bagemptying.com


