Termoformowanie, napełnianie i zamykanie
Opis Aplikacji

• Optymalne sterowanie temperaturą
• Dokładne wykrywanie położenia górnej folii
• Total machine automation supplier
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Termoformowanie, napełnianie i
zamykanie
Opis maszyny
Maszyna termoformująca, napełniająca i zamykająca
(TFFS) to maszyna, w której warstwa materiału do
formowania termicznego jest podgrzewana i formowana
w wyniku oddziaływania ciśnienia/podciśnienia. Następnie
gotowa forma jest napełniana, zamykana warstwą górnej
folii i cięta na pojedyncze tace. Maszyny mogą obsługiwać
jeden lub wiele rzędów tac.

Funkcje maszyny
1

System transportowy
Rozwijanie i przenoszenie warstwy materiału
bazowego (folii na tace).
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Stacja formująca
Kształtowanie tac z warstwy materiału bazowego.
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Stacja zamykająca:
Zgrzewanie folii na tacach.

4

Rozwijanie warstwy górnej folii (folii zamykającej) i
zwijanie pozostałości folii
Przenoszenie folii użytej do zamykania tac.

5

Cięcie poprzeczne i wzdłużne
Oddzielanie zamkniętych tac od warstwy materiału
bazowego.

Elastyczne formy higieniczne
Maszyny TFFS to maszyny do głębokiego tłoczenia i
pakowania. W obecnych warunkach rynkowych
producenci nowych urządzeń dostarczają formy ze stali
nierdzewnej, które można z łatwością myć, aby spełniać
wysokie wymagania obowiązujących norm czystości i
higieny, zgodnie z oczekiwaniami konsumentów.

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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Optymalne sterowanie temperaturą podczas zamykania
Sterowanie temperaturą podczas formowania i zgrzewania ma kluczowe znaczenie. Każdy proces
formowania i zgrzewania powoduje spadek temperatury formy, a jej szybkie doprowadzenie do
poprzedniego poziomu ma kluczowe znaczenie dla dużej wydajności produkcji.
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Dokładne wykrywanie położenia górnej folii
Czujnika do wykrywania znaczników E3ZM-V
dostarcza sterownikowi maszyny dokładne
informacje o położeniu górnej folii. Zaletami tego
czujnika są łatwa konfiguracja oraz stabilne
wykrywanie różnokolorowych lub czarnych
znaczników.
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Precyzyjne pozycjonowanie napędu
łańcuchowego
Kluczowe znaczenie w tej maszynie ma łańcuch
transportowy warstwy materiału bazowego. To on
przenosi warstwę materiału bazowego, a po
zakończeniu procesu zamykania także warstwę
górnej folii, przez całą maszynę.
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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.

