MT121

Insersor de tampas

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA A APLICAÇÃO DE TAMPAS DE PLÁSTICO
EM PACOTES E CAIXAS DE VÁRIAS DIMENSÕES

As tampas, deitadas a granel em uma tremonha, são orientadas e
extraídas continuamente da máquina por meio de ventosas. Um sistema
de colagem hot-melt permite aplicar uma camada uniforme de cola na
tampa que é imediatamente aplicada com precisão e prensada no
pacote até garantir uma colagem perfeita.

Possibilidade de aplicar tampas em clip e tampas de
rosca de várias formas e medidas em pacotes para
líquidos (brick ou gable top) e caixas para produtos
sólidos.
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Características da máquina padrão
A elevada capacidade de produção (mais de 12000 tampas coladas por hora, conforme o tipo de tampa) e o
funcionamento contínuo fazem com que a MT121 seja uma máquina rápida e, simultaneamente, confiável
Extremamente simples de usar e regular: na tela sensível é possível ver o estado de funcionamento da máquina
e efetuar as regulagens sobre a colagem da tampa, mesmo em movimento
Manutenção reduzida ao mínimo
Movimentação por meio de servo-motores sem escovas interpolados
Possibilidade de assistência e monitorização remota

Opcional
Possibilidade de efetuar rapidamente a troca de formato e regular a tampa em todas as direções na tela
sensível, inclusive com a máquina em marcha
Possibilidade de centrar a tampa com extrema precisão na posição desejada no pacote por meio de sistema de
visão
Possibilidade de orientar a tampa por meio de sistema de visão

Dados técnicos
Dimensões dos pacotes
(mm)

Produção
(pac./hora)

Dimensões das
máquina (mm)

máx

máx

A

B

C

H

50x35x75

100x80x250

12000

3700

1500

4900

2450

B

min

Potência
kW

Peso
kg

7

1400

Produzione max
18 confezioni/minuto

A
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