EASY FILLER APPE
otwarta
zapadka

easy filler z pojedynczą
zapadką

zamknięta
zapadka

sensor

easy filler z podwójną
zapadką
Opis maszyny ::

przykład produktu końcowego ::

Htech EASY-FILLER jest przeznaczony do napełniania skrzynek
kartonowych, plastikowych i drewnianych warzywami w luzie
W podstawowej wersji maszyna jest zazwyczaj połączona z maszyną ważącą i otrzymuje od
niej określoną porcję na taśmie. Gdy porcje znajdą się w buforze i podstawiona jest skrzynka
w odpowiedniej pozycji, dolne klapy bufora otwierają się i produkt jest wyrzucany do skrzynki,
która następnie przesuwa się by zrobić miejsce na kolejny zrzut. Operacja jest w pełni
automatyczna.
Maszyna jest wykonana ze stali nierdzewnej i może być regulowana na wysokość, aby
umożliwić dopasowanie różnych skrzynek pod buforem. Dzięki minimalnej wysokości zrzutu,
pakowanie produktu odbywa się bardzo delikatnie a do tego wydajność jest bardzo wysoka.
Konstrukcja umożliwia również bardzo łatwe czyszczenie i konserwację.
EASY FILLER można ustawić w jednej linii z systemem FEEDBOX a następnie wysłać pełne
skrzynki na etap paletyzacji.
EASY-FILLER może być również wyposażony w funkcję ważenia.

dane techniczne ::
opakowanie
Jednostka kontroli
Zasilanie elektyczne
Zużycie powietrza
Zapotrz. na energię
rozmiar skrzynki
wymiary
masa urządzenia

wyjście na minutę ::
Porcja 5 kg

22-25 skrzynek

Programowalny procesor Omron

Porcja 10 kg

16-18 skrzynek

400 V+ N+ PE 50 Hz

Porcja 15 kg

15-17 skrzynek

0,5-1 kg

up to 70 trays

6 bar / 50 l na min.
1 kW
600x400mm / opcjonalnie: 400x300 mm
Szer. x Dł. x Wys. 814x2305x2480mm
230 kg
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