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Poziome formowanie, wypełnianie i zgrzewanie
Opis Maszyny

PAKOWANIE STOJĄCYCH TOREBEK

• Elastyczne zarządzanie recepturami i danymi
• Bezpieczny zdalny dostęp
• Synchronizacja serwo-krzywka



Pakowanie stojących torebek

Poziome formowanie, wypełnianie i zgrzewanie

Opis maszyny
W maszynie HFFS odwijana jest elastyczna foliowa
siatka, która jest formowana w opakowania a
następnie zgrzewana z dwóch stron (opcjonalnie
również na spodzie). Po napełnieniu produktem od
góry, wierzch opakowania również jest zgrzewany.
Opcjonalnie przed ostatnim zgrzaniem można dodać
zakrętkę. Operacje te są wykonywane w trakcie
przesuwania elastycznego materiału
opakowaniowego w poziomie, chociaż orientacja
opakowania pozostaje pionowa.

Pakowanie stojących torebek
W przypadku saszetek folia jest składana i zgrzewana.
W przypadku stojących torebek folia w dolnej części
najpierw jest formowana w kształt litery „W” i
zgrzewana tylko w narożnikach. Dzięki temu tworzy
się owalny spód umożliwiający postawienie
opakowania na spodzie.

Funkcje Maszyny

Odwijanie i formowanie folii:
zwijanie elastycznej siatki w odpowiedni,
podstawowy kształt..

1

Tworzenie torebki/saszetki:
zgrzewanie boków i opcjonalnie spodu.

2

Oznaczenie, pociągnięcie i odcięcie:
odnotowanie niewłaściwego zgrzania,
wprowadzenie poprawek i rozdzielenie opakowań.

3

Otwarcie i napełnienie:
przygotowanie opakowania do napełnienia
produktem.

4

Naciągnięcie i zamknięcie:
zamknięcie i zgrzanie górnej części opakowania..

5

Przenoszenie:
kontrola przemieszczania rozdzielonych opakowań.

6



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. Zachęcamy do korzystania z naszej wiedzy podczas rozwijania
nowych maszyn lub doskonalenia istniejących modeli, ponieważ jesteśmy specjalistycznym partnerem w
dziedzinie automatyki.
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Bezpieczny zdalny dostęp
Ważne jest, aby konstruktorzy maszyn mogli
przeprowadzić diagnostykę oraz konserwację
maszyny w zakładzie klienta. Użytkownik końcowy
również skorzysta z funkcji zdalnego dostępu,
ponieważ dostęp do maszyny jest prosty i ułatwia
uzyskanie bieżących informacji dotyczących
produkcji. Firma Omron ma znaczne
doświadczenie w zakresie bezpiecznych
rozwiązań zdalnego dostępu.

BElastyczne zarządzanie recepturami i danymi
W przypadku eksportowanych maszyn istnieje
potrzeba stworzenia interfejsu operacyjnego w
wielu językach, który umożliwi proste zarządzanie
recepturami. Nie zapomnieliśmy także o innych
ważnych elementach, takich jak logowanie
danych za pomocą karty CF. Interfejs HMI z serii NS
firmy Omron zapewnia wszystkie te funkcje w
formie dopracowanego, niezawodnego
rozwiązania..
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Synchronizacja serwo-krzywka
Aby folia przesuwała się płynnie i zgodnie z pracą mechanicznej krzywki niezbędne jest utworzenie
wirtualnego profilu krzywki, który będzie wykorzystywany przez serwomechanizm wyciągania folii.
Model G5 firmy Omron został opracowany w taki sposób, aby spełniał tę funkcję korzystając z wejścia
zatrzaśnięcia i pobierając sygnał z czujnika do oznakowań E3ZM-V. Wszystkie te elementy
współdziałają i są zarządzane z poziomu sterownika maszyny z serii NJ.
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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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