
wysoka wydajność

solidna konstrukcja

małe rozmiary

długa żywotność

Opcje:

sygnalizacja akustyczna stanów awaryjnych

Case Er
Urządzenie formujące kartony 4 klapowe

Nowatorskie wykonanie maszyny o wysokiej jakości.

Mocna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej-

kwasoodpornej AISI-304, zwarta budowa, zespół cięcia,

niezawodne oraz łatwe w obsłudze oprogramowanie

sterujące maszyną stanowią osiągnięcia tego projektu,

będące podsumowaniem zgromadzonych doświadczeń w

produkcj i automatycznych maszyn pakujących i

zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

SPARROW, w pełni zautomatyzowana pozioma maszyna

do pakowania typu flow pack (opakowanie poduszkowe

realizowane w cyklu ciągłym), wykorzystująca płaski

materiał pakowy nawinięty na rolce, uszczelniany na

gorąco/zimno.
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Dane techniczne

Rodzaj opakowania Folia PP / OPP / PE / Al

Prędkość 120

Długość Produktu 50 - 250 mm

Szerokość Produktu 35 - 100 mm

Wysokość Produktu 5 - 60 mm (standard)

Maksymalna szerokość rolki folii 350 mm

Maksymalna średnica rolki folii 350 mm

Zużycie powietrza ~1 Nl/min – podłączenie 1/2"

Zasilanie 3/PE/N 400V 50/60Hz

Pobór energii kV

M A S Z Y N Y   P A K U J Ą C E

SDTPACK

Brak mechanicznych zespołów napędowych: Silniki napędowe połączone

są bezpośrednio z różnymi napędzanymi zespołami. Układ elektryczny

umieszczony jest wewnątrz korpusu maszyny i jest chroniony przed

wpływem otoczenia.

▪

▪ Całkowicie automatycznie działająca maszyna pakująca z układem
sterowania ruchu i serwosilnikami. Elementy napędzane: podajnik, wałki
zespołu zgrzewania podłużnego, zaciskacze zespołu zgrzewania
poprzecznego.

Kolorowy ekran dotykowy. Wygodny w

użyciu interfejs HMI, służący do programowania wszystkich parametrów

maszyny i przechowywania ich w pamięci. Maszyna SPARROW typu flow

pack, automatycznie ustawia długość opakowania, miejsce druku na folii

opakowania, położenie zaciskaczy, przerwy w ruchu i prędkość pakowania.

Za pomocą ekranu dotykowego można regulować temperaturę wałków

zespołu zgrzewania podłużnego i zaciskaczy zespołu zgrzewania

poprzecznego.

▪

Ergonomiczna konstrukcja maszyny: Interfejs użytkownika HMI i przyciski:

rozmieszczone są zgodnie z zasadami ergonomii, co ułatwia ich obsługę.

▪

Konstrukcja maszyny oparta na wspornikach: Maszyna składa się z łatwo

dostępnych, zmontowanych wcześniej podzespołów modułowych. Przód

maszyny jest wolny od jakichkolwiek elementów przeszkadzających w pracy.

Konstrukcja elegancka i praktyczna, prosta, a mimo to solidna.

▪

Zwarta konstrukcja, łatwość czyszczenia: Dzięki konstrukcji maszyny

opartej na wspornikach i zastosowaniu elementów o odpowiednich

krzywiznach, nie ma miejsc, w których zbiera się brud. Wszystkie osłony

można łatwo demontować.

▪

▪ Niezależne serwosilniki do napędu podajnika, wałków zespołu zgrzewania

podłużnego i zaciskaczy zespołu zgrzewania poprzecznego.

Podajnik zasilający o długości 2,5 metra, wyposażony w wymienne

popychacze, odpowiednie do obsługi produktów żywnościowych, z

systemem szybkiego zwalniania i blokowania. Górne płyty i nastawne

prowadnice boczne. Standardowa wersja maszyny, produkty podawane są

od strony lewej do prawej.

▪

▪ Nierdzewne zaciskacze zespołu zgrzewania poprzecznego, z oddzielnymi

układami regulacji temperatury zaciskacza górnego i dolnego.

▪ Możliwość synchronizacji maszyny z linią produktową poprzez encoder

zewnętrzny.

skrzynk formowania folii umożliwiają

dostosowanie maszyny do różnych .

▪

▪ Duża prędkość i uniwersalność: Do 120 cykli/min. (wersja standardowa) i

możliwość pakowania szerokiego zakresu różnych produktów przemysłu

spożywczego oraz produktów innych sektorów produkcji.

Zestawy wałków zespołu zgrzewania, z układem automatycznego

otwierania zespołu zgrzewającego w chwili zatrzymania maszyny. Grzałki

podgrzewania wstępnego (Opcja), zamontowane między pierwszym i

drugim zestawem wałków zespołu zgrzewania, wykorzystywane przy

dużych prędkościach pakowania i/lub dużej grubości materiału opakowania.

▪

▪ Korpus maszyny oparty na wspornikach, wykonany jest ze stali nierdzewnej

- kwasoodpornej AISI 304.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji.
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