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VENTIELSLUITUNITS 

Bates ontwikkelt en produceert sinds 1910 geavanceerde vulmachines voor het vullen van papieren of 
plastic ventielzakken, open-mond-zakken en bigbags. Bulkgoederen zoals kolen, zand, suiker, granulaat, 
potgrond, zout, hooi, hout(vezels), diervoeder en korrels en poeders in alle soorten en maten wor-
den stofvrij, efficiënt en in de juiste hoeveelheden verpakt en gestapeld. 

Bates levert zowel de vulmachines als de randapparatuur zoals sealers, opstekers, palletiseer-robots en 
wegers. 

Alles om uw proces snel en storingsvrij te laten verlopen. 

VS ventielsluitunit voor ventielzakken  

Deze sluitunit kan volautomatisch het ventiel van ventielzakken dichtsealen. Dit ventiel dient dan geschikt 
te zijn voor sealing.  

H=horizontaal liggende zak, versie V=verticaal, rechtopstaand. De verschillende versies  

VS 600H: gevulde zakken worden vlakliggend aangevoerd vanaf een vulmachine. Een transportband leng-
te ca. 1500 mm ontvangt de zak, positioneert deze en via thermische of ultrasoonsealer wordt het ventiel 
gesloten (sealtang). Na sluiting wordt de zak vrijgegeven en loopt via deze transportband weer door naar 
de palletiser. Ventielpositionering aan voor- of achterzijde bepaalt de capaciteit.  

VS 300V: gevulde zakken worden rechtopstaand aangevoerd vanaf de vulmachine. Een transportband 
lengte ca. 1500 mm neemt de zak vanaf de vulpijp, positioneert deze en via thermische of ultrasoonsealer 
wordt het ventiel gesloten (sealtang). Na sluiting wordt de zak vrijgegeven en loopt via deze transport-
band weer rechtopstaand door.  

VS 300VF: gevulde zakken worden direct aan de vulmachine gesloten. Een zakstoel positioneert de zak 
direct vóór de vulpijp, en via thermische of ultrasoonsealer wordt het ventiel gesloten (sealtang). Na slui-
ting wordt de zak vrijgegeven en valt vanaf de machine op de afvoerband.  

Specificaties 

✓ Capaciteit tot max. 600/300 zakken per uur,  

afhankelijk van versie  

✓ Ventielmaat 100-150 mm vlakgemeten  

✓ Luchtverbruik 20 Nl/zak, 6 bar  

✓ Elektrisch verbruik 1,0 kWh  

✓ Aansluitmogelijkheden voor afzuigapparatuur. 

Aansluitmogelijkheden voor afzuigapparatuur  

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak of het aanvra-
gen van een offerte. Wij onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden en configureren de meest 
optimale oplossing voor uw situatie. 
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