Verpakkingsautomaat AVM-500-Flex

De AVM-500-Flex biedt de mogelijkheid om snel, efficiënt en
flexibel uw producten te verpakken. Door een slimme toepassing
van reeds bestaande technieken en productscanners kan deze
machine allerlei producten met verschillende maatvoeringen en
vormen door elkaar verpakken. Zonder ingrijpen van de operator
is deze machine in staat om ieder product in een passende
PE-folie te verpakken.
Deze machine produceert in eerste instantie een standaard formaat PE-verpakking; de lengte van deze zak wordt bepaald door
de lengte van het product, de breedte is gelijk aan de maximaal
mogelijke productbreedte van de machine. Nadat deze verpakking
de zijlasunit is gepasseerd, wordt het overschot aan folie van de
zijkant afgeseald door een vaste sealbalk. Doordat de breedte van
het product bij de invoerband al is vastgelegd, weet de machine
precies welk deel van de folie moet worden verwijderd.
De afvalstrook wordt automatisch afgevoerd van de verpakking.
De machine is geproduceerd met gebruikmaking van hoogwaardige materialen, wat een langdurige en probleemloze
werking garandeert.
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Verpakkingsautomaat AVM-500-Flex
De AVM-500-Flex wordt standaard uitgevoerd
met een DS4800 Datalogic scanner in
combinatie met de T63 Print & Apply solution.
Door deze combinatie wordt het verzendgereedmaken van uw producten gereduceerd
tot een eenvoudige handeling.
De pakbon wordt bij het invoeren van het
product gescand. Deze productinformatie
wordt doorgestuurd naar de printer die een
afleverbon print en aanbrengt op de verpakking.

Overige specificaties:
• Aansluitwaarde: 400 V /
3 Fasen + 0 + Aarde; 16 Amp
• Externe luchtvoorziening: 6 Bar
• Lengte dwarssealbalk 530 mm
• Lengte langssealbalk 700 mm
• In- en uitvoerhoogte: 890 mm (+/- 50 mm)

Technische specificaties:
•
•
•
•
•
•

Productbreedte tot 450 mm
Producthoogte tot 160 mm
Capaciteit tot 15 verpakkingen per minuut
Besturing via Touch-screen
Omron-PLC
Festo pneumatiek en servotechniek
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