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SteelNor Systems SS850-SSC440 shown mounted to 

Scale/Filler. 
 

  
  
  
TThhee  SSSS885500--SSSSCC444400  iiss  aa  BBaagg  CClloossiinngg  
SSeeaalleerr  ddeessiiggnneedd  ttoo  ooffffeerr  fflleexxiibbiilliittyy  ffoorr  
bbuussiinneesssseess  wwaannttiinngg  ttoo  sstteepp--uupp  ffrroomm  ““JJaaww  
ttyyppee  oorr  IImmppuullssee””  bbaagg  sseeaalleerrss..  TThhee  sseeaalleerr  
aanndd  ccoonnvveeyyoorr  ppaaiirr  wweellll  wwiitthh  aa  vvaarriieettyy  ooff  ffiilllliinngg  
eeqquuiippmmeenntt  ttoo  ssttrreeaammlliinnee  yyoouurr  ppaacckkaaggiinngg  
pprroocceessss..  WWiitthh  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  aaddaappttiinngg  ttoo  tthhee  
nneeeeddss  ooff  vvaarriioouuss  ccuussttoommeerrss,,  tthhee  SSSS885500  iiss  
sshhiippppeedd  wwiitthh  tthheessee  ssttaannddaarrdd  ffeeaattuurreess::  
  
  
  
  
    

FFeeaattuurreess::  
  
••  SSttaaiinnlleessss  SStteeeell  aanndd  AAnnooddiizzeedd  AAlluummiinnuumm  ccoonnssttrruuccttiioonn..  
••  QQuuaalliittyy  VVaarriiaabbllee  SSppeeeedd  DDrriivvee  MMoottoorr,,  pprroovviiddiinngg  aa  ssppeeeedd  rraannggee  ooff  2255  ttoo  447755  iinncchheess  ppeerr  mmiinnuuttee..  
••  QQuuaalliittyy  DDiiggiittaall  TTeemmppeerraattuurree  CCoonnttrrooll  aanndd  EElleeccttrriicc  ccoommppoonneennttss,,  111100  VVAACC  77  AAmmpp..  
••  PPiinncchh  RRoolllleerr  SSyysstteemm,,  ttoo  iinnssuurree  hheerrmmeettiicc  sseeaallss  oonn  SSppeecciiaallttyy  aanndd  SSiiddee  GGuusssseett  BBaaggss  oorr  PPoouucchheess  
••  LLooww  ccoosstt  SSeeaalliinngg  BBeellttss  ccoonnvveeyyiinngg  tthhee  ppaacckkaaggee..  
  
TThhee  aavvaaiillaabbllee  ooppttiioonnss  ffoorr  tthhee  SSSS885500  aarree  aavvaaiillaabbllee  aass  ““FFaaccttoorryy  IInnssttaalllleedd””  oorr  aass  aa  RReettrrooffiitt  UUppggrraaddee  
ttoo  yyoouurr  mmaacchhiinnee  aass  yyoouurr  rreeqquuiirreemmeennttss  cchhaannggee..  
  
OOppttiioonnss::  
 
••  PPrroodduucctt  SSuuppppoorrtt  SShheellff..  TThhiiss  ffeeaattuurree  ccaann  pprroovviiddee  aa  ssiimmppllee  mmeeaannss  ooff  llooccaattiinngg  tthhee  sseeaall  ccoonnssiisstteennttllyy  
oonn  tthhee  ppaacckkaaggee  aanndd  hheellpp  ssuuppppoorrtt  lliigghhttwweeiigghhtt  pprroodduuccttss..  
••  SSuuppppoorrtt  BBeellttss..  TThhiiss  ooppttiioonn  wwiillll  aallllooww  pprroodduuccttss  wweeiigghhiinngg  uupp  ttoo  22½½  ppoouunnddss  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  tthhrroouugghh  
tthhee  sseeaalliinngg  pprroocceessss  uunnaaiiddeedd  bbyy  aa  SSuuppppoorrtt  SShheellff  oorr  CCoonnvveeyyoorr..  
••  ZZiippppeerr  &&  BBaagg  TToopp  GGuuiiddeess..  TThheessee  GGuuiiddee  ppllaatteess  aassssiisstt  tthhee  ooppeerraattoorr  iinn  llooccaattiinngg  tthhee  sseeaall  ooppttiimmaallllyy  
oonn  ““TTeeaarr--ooffff  PPoouucchheess..””  OOtthheerr  GGuuiiddeess  aarree  aavvaaiillaabbllee  oonn  rreeqquueesstt,,  ssuucchh  aass  bbaagg  ttoopp  gguuiiddeess..  
••  HHoott  SSttaammpp  DDaattee  CCooddeerr..  TThhiiss  aattttaacchhmmeenntt  wwiillll  pprroovviiddee  aa  mmeeaannss  ttoo  pprriinntt  DDaattee  aanndd//oorr  LLoott  ccooddiinngg..  
SSiinnggllee  aanndd  TTrriippllee  lliinnee  mmooddeellss  aarree  aavvaaiillaabbllee..  OOtthheerr  ccooddeerrss  aarree  aavvaaiillaabbllee  aasskk  ffoorr  ddeettaaiillss..    
••  SSSSCC444400  CCoonnvveeyyoorr..  TThhiiss  OOppttiioonn  wwiillll  eennaabbllee  tthhee  SSyysstteemm  ttoo  ppaacckkaaggee  pprroodduucctt  iinn  eexxcceessss  ooff  22½½  
ppoouunnddss..  TThhee  uunniitt  iiss  ssyynncchhrroonniizzeedd  uuppoonn  aattttaacchhiinngg  tthhee  ((PPTTOO))  PPoowweerr  TTaakkee  OOffff  sshhaafftt  iinncclluuddeedd  oonn  tthhee  
SSSS885500  ttoo  tthhee  GGeeaarr//SShhaafftt  ddrriivvee  ssyysstteemm  oonn  tthhee  CCoonnvveeyyoorr..  
• Available with 220VAC 1Ph 3 Amp. 
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