pakowanie

paletyzowanie

MP-100-09005/ S

W pełni zautomatyzowana
maszyna pakująca



Wysoka wydajność



Ciągłe dostawy produktu zapewniają



Obsługa operatorska sprowadza się do

stabilizację procesu produkcji
włożenia kartonu do zasobnika

Maszyna
przeznaczona
do
pakowania
jednostkowych do opakowania zbiorczego

torebek

Może być zastosowana w każdym rodzaju przemysłu,
zarówno do pakowania saszetek jak i opakowań wtórnych, w
szczególności opakowań kartonowych, opakowań typu
blister, pudełek z folii twardej typu PCV i PET, opakowań CD,
torebek stojących, opakowań typu wrap-around, tacek, tektur
falistych.
Zintegrowany przenośnik opakowania, formiarko-składarka
do kartonów i klejarka
W pełni zautomatyzowany proces pakowania obejmuje:
dostawę produktu, sortowanie, pakowanie, sklejanie.
Maszyna jest w pełni bezpieczna dla pakownego produktu,
nie narusza jego struktury
Na życzenie klienta dostosowujemy maszynę do pakowanych
wyrobów



Szeroki zakres referencji. Łatwa i szybka
zmiana referencji



Praktycznie nie wymaga prac
konserwatorskich

pakowanie

paletyzowanie

MP-100-09005/ S
Opis pracy maszyny
Saszetki transportowane są podajnikiem do zespołu przegródek,
którym po przeliczeniu podjeżdżają do stanowiska gdzie zostają
przepchnięte do zespołu ściskania. W zespole tym następuje
ściśnięcie saszetek do odpowiedniej szerokości i wepchnięcie ich
do kartonu. Następnie karton przejeżdżając na kolejne
stanowiska zostaje sklejony i zamknięty. Po tych operacjach
kartonik trafia na zespół pionowania kartonów gdzie zostaje
postawiony w pionie i przepchnięty na transporter odbierający.

Specyfikacja techniczna

3362,58

5 serwonapędów Kinetix (Allen Bradley)
System dozowania kleju Nordson
Napięcie 3x400V,
Ciśnienie 6 bar
Klej na gorąco
Przezbrojenie: do 20 minut.
Wydajność:
Maszyna jest przystosowana (w zależności od
pakowanego produktu) do odebrania i zapakowania
98 saszetek na minutę (max. wydajność 102 szt./min).
3 rodzaje wielkości opakowań
30 referencji (kombinacje wielkości produktu i ilości
saszetek w kartoniku)

3362,58
4172,58

Wymiary wewnętrzne pakowanych kartonów:

263L x 95W x 138H mm
265L x 83W x 133H mm
290L x 112W x 148H mm

Wymiary pakowanych saszetek:

1846

H

2162,04

W
L

94W x 142H mm
84W x 134H mm
110W x 159H mm
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