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Zgrzewarki rolkowe
Podczas projektowania nowych zgrzewarek Getinge 
duży nacisk położono na łatwość i wygodę użytkowa-
nia, co pozwoliło wyznaczyć nowy standard jakości 
zgrzewania w połączeniu z systemami identyfikowania 
i drukarkami. W naszej ofercie znajdują się urządzenia 
dopasowane do różnych potrzeb i zastosowań.  
Oferujemy produkty posiadające wyjątkowe, łatwe w 
obsłudze funkcje umożliwiające szybkie i prawidłowe 
zgrzewanie — od naszego najbardziej zaawansowanego 
modelu Getinge Proseal Premium walidowanego zgod-
nie z normą DIN EN ISO 11607 po skuteczne urządzenia 
gwarantujące płynną i bezproblemową pracę.

Zgrzewarki rolkowe Getinge Proseal posiadają nowe,  
wyjątkowe i łatwe w obsłudze funkcje, np.:
• Funkcja przechylania zapewniająca doskonałe  

dopasowanie i ergonomię pracy.
• Prowadnica torebek ułatwiająca ich prawidłowe  

wprowadzanie do zgrzewarki. 
• Funkcja regulacji temperatury i prędkości umożliwiająca zgrzewanie torebek z różnych materiałów.
• Widoczna z daleka sygnalizacja wykorzystująca niebieskie światło informuje użytkownika o stanie, trybie pracy,  

nagrzewaniu, gotowości do zgrzewania i bezpiecznym zakończeniu zgrzewania. 
• Modułowa konstrukcja przyspiesza i ułatwia walidację i konserwację, wydłużając czas pracy urządzenia.
• Wszystkie parametry są rejestrowane i monitorowane, co zapewnia identyfikowalność i umożliwia prowadzenie dokumentacji. 

Dane zarejestrowane przez zgrzewarkę można w prosty sposób skopiować na inne urządzenie, korzystając z nośnika USB.
Serwisowanie i walidacje mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej i zgodnej z normami pracy urządzeń.  
W związku z tym oferujemy pakiety usług Getinge Care obejmujące m.in. konserwację wstępną i walidacje.

Getinge ProSeal Plus
Zgrzewarka umożliwiająca walidację: sterowanie najważniejszymi parametrami  
i monitorowanie ich odbywa się zgodnie z normą ISO 11607-2. Sygnalizacja przekro-
czenia zakresu parametrów gwarantuje odpowiednią jakość wszystkich zgrzewów. 
Kolorowy ekran dotykowy 4,3” umożliwia wcześniejsze zaprogramowanie para-
metrów zgrzewania dla różnych materiałów. Funkcja przechylania, sygnalizacja za 
pomocą niebieskiego światła i oszczędność energii w trybie gotowości.  
Funkcja wolnego startu/delikatnego docisku umożliwia prawidłowe zgrzewanie 
nawet dużych opakowań.  
Urządzenie można zintegrować z systemem identyfikowalności Getinge T-DOC.

Getinge ProSeal Premium
Najbardziej zaawansowany model wyposażony we wbudowaną drukarkę i auto-
matyczny czujnik szerokości torebki. Konfiguracja i monitorowanie najważniejszych 
parametrów zgodnie z normą ISO 11607-2 zapewnia możliwość walidacji. Zgrze-
warka sygnalizuje ewentualne przekroczenie zakresu parametrów, gwarantując 
odpowiednią jakość każdego zgrzewu. Kolorowy ekran dotykowy 4,3” umożliwia 
wcześniejsze zaprogramowanie parametrów zgrzewania dla różnych materiałów. 
Funkcja wolnego startu/delikatnego docisku umożliwia pewne zgrzewanie dużych 
opakowań, a sygnalizacja za pomocą niebieskiego światła informuje o bieżącym try-
bie pracy, np. ograniczającym zużycie energii trybie gotowości.  
Urządzenie można zintegrować z systemem identyfikowalności Getinge T-DOC.

Nr art. Opis Wymiary (dł. × szer. × wys.), 
mm

6003000194 ProSeal Plus 583 x 256 x 129

6003000195 ProSeal Premium 583 x 256 x 159

6003000202 Blat roboczy ProSeal Premium nd.

Długość/szero-
kość zgrzewu

Zakres siły 
nacisku

Zakres  
temperatury

Zakres  
prędkości

Regulacja czasu 
czuwania Pobór mocy

dowolna/10 mm 40–100 N 100–200 120–170 mm/s 1–180 s 110–220 V/50–60 Hz/550 W


