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SStteeeellNNoorr  
SSSS660055SS  CCoonnttiinnuuoouuss  WWeebb  SSpplliitt  SSeeaalleerr  

  

  
TThhee  SSSS660055SS  SSeerriieess,,  CCoonnttiinnuuoouuss  WWeebb  SSeeaalleerrss,,  aarree  ddeessiiggnneedd  ffoorr  aapppplliiccaattiioonnss  wwhheerree  hhiigghh  qquuaalliittyy  
sseeaall  lliinneess  mmuusstt  bbee  pprroodduucceedd  aatt  aannyy  ppoossiittiioonn  aalloonngg  tthhee  ffiillmm  mmaatteerriiaall..  TTyyppiiccaall  aapppplliiccaattiioonnss  wwoouulldd  bbee  
ccoommppaarrttmmeenntt  bbaaggss,,  ccoouuppoonn  bbaaggss,,  aanndd  ccoouurriieerr  ppaacckkss,,  wwhheerree  sshheeeettiinngg  iiss  uusseedd,,  cceenntteerr  ffoollddeedd,,  
bbeeffoorree  eenntteerriinngg  tthhee  sseeaalleerr..  TThhiiss  sseerriieess  ooff  hheeaaddeerr  sseeaalleerrss  ccaann  aallssoo  bbee  uusseedd  ttoo,,  ((aa))  sseeaall  ttwwoo  uupp  
hheeaaddeerr  sseeaallss  oonn  aa  bbaagg  mmaacchhiinnee  wwiitthh  bbootthh  ffoollddss  iinn  tthhee  cceenntteerr  ooff  tthhee  wweebb..  ((bb))  PPrroodduuccee  sseeaallss  oonn  tthhee  
oouuttssiiddee  eeddggeess  ooff  ffoolldd  oovveerr  ttoopp  ffiillmm..  ((cc))  SSeeaall  &&  CCuutt  oorr  SSeeaall  &&  PPeerrffoorraattee**..  

  

  
PPrroodduucctt  FFeeaattuurreess::    
--PPlluugg  iinn  aanndd  wwoorrkk  sseett--uupp..  
--SSpplliitt  ddeessiiggnn  pprroovviiddeess  uuppppeerr  aanndd  lloowweerr  sseeaalliinngg  mmoodduulleess  ttoo  aallllooww  uunnoobbssttrruucctteedd  ffiillmm  ppaatthh..    
--AAlluummiinniiuumm  aanndd  ssttaaiinnlleessss  sstteeeell  aanndd  sstteeeell  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  tthhee  sseeaalliinngg  mmoodduulleess..    
--RRiiggiidd  ffrraammee  wwiitthh  pprreecciissiioonn  ppoollyymmeerr  lliinneeaarr  sslliiddiinngg  eelleemmeennttss  ((tthhaatt  rreeqquuiirree  nnoo  mmaaiinntteennaannccee))..    
--LLaabboorraattoorryy  qquuaalliittyy  tteemmppeerraattuurree  ccoonnttrroolllleerr  ffoorr  eeaacchh  uuppppeerr  aanndd  lloowweerr  sseeaalliinngg  mmoodduulleess..    
--PPnneeuummaattiiccss  iinncclluuddee  aa  hhiigghh  qquuaalliittyy  FFiilltteerr//RReegguullaattoorr  wwiitthh  sshhuutt--ooffff,,  oonnbbooaarrdd  ppnneeuummaattiicc  vvaallvvee  ttoo  
cclloossee  sseeaalliinngg  jjaawwss  wwhheenn  rruunnnniinngg  aanndd  ooppeenn  ttoo  pprreevveenntt  ssccoorrcchhiinngg  wwhheenn  iiddllee..  
--AAddjjuussttaabbllee  fflloooorr  lleevveelllliinngg  ppaaddss..    
--SSttaaiinnlleessss  sstteeeell  mmoodduullee  ccoovveerrss..    
--AA  vvaarriieettyy  ooff  sseeaall  wwiiddtthhss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  11//88""  ttoo  77//1166""..  
--QQuuaalliittyy  eenncclloossuurree  ccoonnttaaiinniinngg  ccoonnttrroollss  aanndd  hhooookk--uuppss  llooccaatteedd  oonn  ffrraammee  eenndd  ffoorr  eeaassyy  aacccceessss..    
--OOppeerraatteess  oonn  ssttaannddaarrdd  112200  VVAACC  aanndd  6600  ppssii  sshhoopp  aaiirr..  
    
PPrroodduucctt  OOppttiioonnss  AAvvaaiillaabbllee::    
--FFrraammee  ssiizzeess  aanndd//oorr  ccoonnffiigguurraattiioonnss  ttoo  ssuuiitt  yyoouurr  rreeqquuiirreemmeennttss..    
--AAddddiittiioonnaall  sseeaalliinngg  sseeccttiioonn((ss))  ffoorr  mmuullttiippllee  llaannee  oorr  ppaarraalllleell  sseeaallss..  
--AAddddiittiioonnaall  hheeaatt  zzoonnee  ppeerr  mmoodduullee  ttoo  iinnccrreeaassee  ddwweellll  ttiimmee..  
--CChhiilllleedd  aaiirr  oorr  lliiqquuiidd  ccoooolliinngg..  
--PPeerrffoorraattiioonn,,  ccrruusshh  ccuutt,,  sslliittttiinngg  oorr  ssccoorriinngg..  
--OOtthheerr  ssppeecciiaall  rreeqquuiirreemmeennttss  nnoott  lliisstteedd..  


