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Uszczelniacz tacowy

Uszczelniacz tacowy z układem
transportowym i ramieniem
chwytającym
Opis maszyny
Uszczelniacze tacowe nakładają na tacę górną folię.
Zintegrowana część maszyny — zwykle układ
odczepiający — służy do zdejmowania pustych tac. Po
napełnieniu tac produktem, zostają one uszczelnione
folią. Na końcu uszczelniona taca zostaje przesunięta do
kolejnego etapu, najczęściej pakowania pomocniczego.

Układ transportowy z ramieniem chwytającym
W uszczelniaczach tacowych nowej generacji proces
pakowania jest przeprowadzany liniowo, od początku do
końca. System transportowy przesuwa tace w bardzo
delikatny sposób, odpowiadający napełnianiu ciekłymi
(półciekłymi) produktami.

Funkcje maszyny

System rozwijania/zwijania warstwy uszczelniającej:
Warstwa uszczelniająca podawana do stacji
uszczelniającej ma odpowiednią długość i naprężenie.
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Układ podający tace:
Podawanie i ustawianie napełnionych tac.
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 Układ odbierający tace:
Odbiór uszczelnionych tac i przekazanie do stacji
pakowania pomocniczego.
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Liniowy układ transportu tac:
liniowy układ serwo-ruchowy o napędzie pasowym,
który umożliwia łagodne podawanie i odbieranie tac
ze stacji uszczelniającej.
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Stacja uszczelniająca:
główny proces, podczas którego zostaje nałożona na
tacę górna folia. Maszyna uszczelniająca tacę z
układem transportowym i ramieniem chwytającym.
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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 - jesteśmy specjalistami w dziedzinie automatyki.
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Optymalne sterowanie temperaturą podczas
uszczelniania
Sterowanie temperaturą podczas uszczelniania
ma kluczowe znaczenie. Przy każdej uszczelce
forma traci temperaturę, a jej szybkie
doprowadzenie do poprzedniego poziomu ma
kluczowe znaczenie dla dużej prędkości przerobu.

A Programowane bezpieczeństwo
Nie ograniczając osiągów maszyny, firma Omron
zapewnia elastyczne i niezależne bezpieczeństwo
funkcjonalne. Układ NE1A sprawia, że jest ono
zarówno modułowe, jak i elastyczne. Moduły
podporządkowane bezpieczeństwa można
dodawać również do innych maszyn w linii
produkcyjnej.
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Jeden czujnik dla wszystkich typów tac
Włókno E32/E3X i wzmacniacz może wykrywać
wszystkie typy tac w ramach danego modelu.
Wystarczy nauczyć jeden zestaw na każdej nowej
tacy i wykorzystać parametry stwierdzone dla
drugiej. Dystrybucję parametrów można
przeprowadzić za pomocą sterownika maszyny
lub HMI.

C Gładko pracujący układ serwo
Układ podnoszący w stacji uszczelniającej może
mieć różne rodzaje napędu. Korzyścią podnośnika
z serwonapędem jest niższy poziom drgań i
hałasu, który umożliwia wykorzystywanie maszyn
w niekonwencjonalny sposób, na przykład
podnoszenie ponad poziom podłoża.
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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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