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IBS KAPSYLERINGSMASKIN MD40

Viktiga funktioner
Kompakt In-line design
Servodriven med Pick & Place
Rostfritt stål för enkel rengöring
Skruv och tryck korkar
Upp till tre-huvud per maskin
Byggd för enkel och effektiv
produktion
Sorterar kapsylerna automatiskt
fram till åtdragningsenheten

”En rostfri, flexibel och kompakt
kapsyleringsmaskin med en enkel
formatbyte.”
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IBS KAPSYLERINGSMASKIN MD40

Flexibel och lätt att hantera
Maskinen hanterar helautomatiskt kapsyler på ett effektivt sätt och arbetar med en roterande matarskiva
som automatiskt sorterar kapsylerna fram till åtdragningsenheten. Åtdragningsmomentet ställs steglöst in
för exakt åtdragning med en servomotor. Kapsyleringsmaskinen är en ”In-line” maskin med en pick&place
enhet. Detta innebär att emballage flaskor, dunkar och burkar inte behöver några omfattande och dyra
formatsatser. Ytterligare en stor fördel är att det går mycket snabbt och enkelt att byta format. Pick & Place
-enheten hanterar kapsylerna varsamt, efter att de är sorterade så plockar vi dem från en fast kassett och
släpper dem inte förrän de sitter åtdraget eller dit pressat på ditt emballage.
Ja, maskinen är både för skruv och tryck-kapsyler. Maskinen har en robust och stabil konstruktion i rostfritt
stål. Det kan levereras antingen som en höger-eller vänster matad version. Den är lätt att justera, hela enheten styrs enkelt från en lättskött pekskärm i färg. HMI:t är recept uppbyggt och finns i olika språk. Härifrån styrs alla hastigheter, höjder åtdragningsmoment etc. IBS kapsyleringsmaskin kräver ett minimum av
underhåll kan täcka ett brett utbud av format trots sin kompakta konstruktion. Olika former och storlekar av
kapsyler och lock. Maskinen är CE-märkt!
Idealisk för:
Förpackningslinjer inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och kemisktekniskindustri mm. Flera produktbyten per dag samt flexibel mellan minsta och största emballage.

Maskinprogram, storlekar, kapaciteter

Flaska/burk
Korkstorlekar
Kapacitet
Standard

L (mm)
min
40
15
1 huvud
40 ppm

max
250
65
2 huvud
70 ppm

B (mm)
min
40

max
150

H (mm)
min
80
10

max
350
50

3 huvud
90 ppm

Specifikation: Luft enligt ISO 8573-1 5-4-5, 6bar, 400ml, ½” anslutning. Elektricitet: 3*400V AC+N+PE, 50Hz, Säkring 16
Amp. Styrning: FESTO IMC, FESTO Servodrive. Vikt: 450kg.
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