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Pozioma owijarka przepływowa

Opis maszyny
W poziome owijarkach przepływowych HFFS (ang.
Horizontal Form, Fill and Seal), materiał opakowania
zamontowany jest na górze podajnika produktów,
który pracując w pozycji poziomej i pozwalają
owinąć produkt folią. Po wzdłużnym uszczelnieniu
folii pod produktem obrotowe noże poprzecznie
zgrzewają krawędzie i jednocześnie przecinając duże
opakowania na mniejsze.. Owijarki przepływowe
HFFS sprawdzają się w aplikacjach szybkiego
pakowania dużych ilości produktów stałych Batony
czekoladowe są zwykle pakowane z użyciem
niepodgrzewanych noży zgrzewających,
wykorzystujących technologię zgrzewania na zimno.

Funkcje maszyny

Moduł odwijania folii
Dostarcza odpowiednio naprężoną folię.
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Moduł podawania i wykrywania produktów
Zapewnia idealne odstępy między produktami oraz
umożliwia wykrycie na taśmie brakującego produktu
lub pustego opakowania.

2

Mechanizm wzdłużnego wyciągania i zgrzewania
Wzdłużny transport folii, pozycjonowanie i zgrzewanie
z użyciem zintegrowanej technologii korekcji
oznaczeń.

3

Mechanizm poprzecznego zgrzewania i przecinania
Oddziela opakowania po zgrzaniu ich krawędzi za
pomocą obrotowych noży.

4

Układ odbierający zapakowane produkty
Transport do opakowań wtórnych, opcjonalnie także
rozmieszczanie produktów w celu umożliwienia
działania automatycznych systemów odbiorczych.

5



Twój partner w automatyzacji przemysłu opakowań
Jeżeli zajmują się Państwo produkcją maszyn pakujących i chcecie zwiększyć swoje zyski, służymy pomocą:
dzięki kompletnej gamie usług i produktów, opracowanych do zwiększania prędkości maszyny, jej
wszechstronności, osiągów i bezpieczeństwa.
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Sysmac Studio: Jedno oprogramowanie!
Firma Omron może poszczycić się opracowaniem
szybkiego i bezpiecznego rozwiązania
umożliwiającego testowanie całości systemu.
Sysmac Studio to oprogramowanie, które
umożliwia kontrolę i konfigurację całej maszyny za
pośrednictwem jednego połączenia.

A Bloki funkcji dostosowane do poszczególnych
zastosowań
W maszynach formujących, napełniających i
uszczelniających (FFS) najważniejsze jest
uzyskanie doskonałego uszczelnienia za każdym
razem i już od pierwszej operacji. Omron Sysmac
to rozwiązanie integrujące sterowanie
temperaturą, nacisk szczęki uszczelniającej i
synchronizację.

B

Zsynchronizowana szybka sieć
Funkcja synchronizacji noży zgrzewających z
podajnikiem folii i produktów oraz reagowania na
brak produktu lub opakowania oraz niewłaściwe
zgrzanie jest znacznie udoskonalona dzięki
szybkiej, zsynchronizowanej sieci łączącej
sterownik i serwonapędy uruchamiające, takiej jak
EtherCAT.

DPrecyzyjne oddzielanie produktów w obszarze
ich odbioru
Zapewnij idealne odstępy między produktami
dzięki czujnikowi fotoelektrycznemu E3Z i
sterownikowi G5 podłączonemu do
serwonapędu.
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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, 
skontaktuj się z nami:

OMRON POLSKA

+48 22 458 66 66

industrial.omron.pl/packaging

linkedin.com/company/omron

Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani kompletności informacji
zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.
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