Kartoniarka automatyczna KPN-04 pionowa start-stopowa do 50 taktów/min

Przestawialna w szerokim zakresie wymiarowym pudełek,
do pudełek klapowych, wstępnie sklejonych, zamykanych
na zatrzask, klejonych lub jedna strona na zatrzask, a druga klejona.
Klapy mogą być jednostronne lub przeciwległe.
Cechy maszyny:
• transport pudełek zabierakami łańcuchowymi
• ręczne podawanie produktów
• urządzenie uniwersalne, umożliwia proste i szybkie
przestawianie na określony wymiar pudełka
• sterowanie elektroniczne PLC
• płynna regulacja prędkości pracy
• obsługa z poziomu ekranu dotykowego
• możliwość podłączenia do linii automatycznej
Wyposażenie opcjonalne:
•
•
•

urządzenie do nanoszenia daty
urządzenie do automatycznego podawania ulotek papierowych
automatyczne podawanie produktów

Podstawowe parametry techniczne:
Gabaryty (DłxSZxW)
3260 x 1160 x 1920 mm
Waga
1250 kg
Zasilanie elektryczne
3*400 V, 50-60 Hz, 3 kW
Zasilanie pneumatyczne
0,4 – 0,6 МPа, 650 l/min
Temperatura pracy
15-40 °С
Minimalne rozmiary produktu
а min = 15 mm, b min = 55 mm, c min = 30 мм
Maksymalne rozmiary produktu
а max = 80 mm, b max = 200 mm, c max = 160 mm
Maksymalna wydajność
do 50 taktów/min zależnie od rozmiarów, wagi,
własności pudełka i produktu

Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przedstawione dane o produktach mają charakter informacyjny
i mogą ulec zmianie.
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KARTONIARKI
Kartoniarki przeznaczone są do automatycznego
pakowania produktów jednostkowych w kartoniki
klapowe wstępnie klejone, zamykane metodą na zatrzask,
klejonych lub jedna strona na zatrzask, a druga klejona.
Klapy mogą być jednostronne lub przeciwległe.

Kartoniarka automatyczna KPZ-04 pozioma start-stopowa
o wydajności do 60 taktów/min

Kartoniarka automatyczna KPZC-04 pozioma w pracy ciągłej do 120 taktów/min

Przestawialna w szerokim zakresie wymiarowym pudełek,
do pudełek klapowych, wstępnie sklejonych, zamykanych
na zatrzask, klejonych lub jedna strona na zatrzask, a druga klejona.
Klapy mogą być jednostronne lub przeciwległe.

Przestawialna w szerokim zakresie wymiarowym pudełek,
wstępnie sklejonych, klapowych, zamykanych klejem.

Cechy maszyny:
• transport pudełek zabierakami łańcuchowymi
• transporter podający z urządzeniem do automatycznego
podawania produktu
• urządzenie uniwersalne, umożliwia proste i szybkie
przestawianie na określony wymiar pudełka
• sterowanie elektroniczne PLC
• płynna regulacja prędkości pracy
• obsługa z poziomu ekranu dotykowego
• możliwość podłączenia do linii automatycznej

Wyposażenie opcjonalne:
•
•

urządzenie do nanoszenia daty
urządzenie do automatycznego podawania ulotek papierowych

Cechy maszyny:
• transport pudełek zabierakami łańcuchowymi
• transporter podający z urządzeniem do automatycznego
podawania produktu
• urządzenie uniwersalne, umożliwia proste i szybkie
przestawianie na określony wymiar pudełka
• sterowanie elektroniczne PLC
• płynna regulacja prędkości pracy
• obsługa z poziomu ekranu dotykowego
• możliwość podłączenia do linii automatycznej

Podstawowe parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne:

Gabaryty (DłxSZxW)
2793 x 1250 x 1870 mm

Gabaryty (DłxSZxW)
5313 x 2082 x 1900 mm

Waga
950 kg

Waga
1400 kg

Zasilanie elektryczne
3*400 V, 50-60 Hz, 3 kW

Zasilanie elektryczne
3*400 V, 50-60 Hz, 4,5 kW

Zasilanie pneumatyczne
0.4-0.6 MPa, 650 l/min

Zasilanie pneumatyczne
0,4 – 0,6 МPа, 650 l/min

Temperatura pracy
15-40 °С

Temperatura pracy
15-40 °С

Minimalne rozmiary produktu
а min = 15 mm, b min = 70 mm, c min = 30 mm

Minimalne rozmiary produktu
а min = 20 mm, b min = 90 mm, c min = 40 mm

Maksymalne rozmiary produktu
а max = 60 mm, b max = 250 mm, c max = 160 mm

Maksymalne rozmiary produktu
а max = 80 mm, b max = 350 mm, c max = 180 mm

Maksymalna wydajność
do 60 taktów/min, zależnie od rozmiarów, wagi,
własności pudełka i produktu

Maksymalna wydajność
do 120 taktów/min, zależnie od rozmiarów, wagi,
własności pudełka i produktu

Wyposażenie opcjonalne:
•

urządzenie do nanoszenia daty

