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Balenie produktov v automatickom režime
Výrobca firma MAGNYS ponúka komplexné riešenie automatizácie a balenie dielcov pre malo- a veľko
sériovú nábytkársku výrobu. Automatický stroj CM 410S bol navrhnutý na automatické zatváranie
a zalepovanie krabíc typ FEFCO 410 už do 10 sekúnd. Zmeny formátov a rozmerov krabíc na balenie
dielcov a hotových produktov môže stroj CM 410S vykonávať automaticky bez zastavenia.
Pozdĺžne a priečne zalepenie krabice je
zabezpečené pomocou tavného lepidla.
Dva priečne prítlaky dorazia krabicu na
referenčný doraz, kde aplikátor nanesie lepidlo na pozdĺžnu stranu krabice.
Vertikálny systém pritlačí pozdĺžne krídlo
krabice a prilepí ho. Jeden fixný vozík
umožní nanesenie lepidla a uzavretie
prvej hlavy krabice. Vertikálny systém
následne nanesie lepidlo na druhú hlavu
krabice a uzavrie ju. Na dodržanie správnej doby lepenia je tlak vyvíjaný na krídla

zatvorenej krabice po dobu, ktorá môže
byť nastavená pomocou PC. Zatvorená
krabica opustí linku, zatiaľ čo stroj uzatvára ďalšiu. Následná krabica môže mať
odlišné rozmery od predchádzajúcej.
Všetky zmeny sa vykonávajú auto
maticky, bez zastavenia stroja.
Rozmery krabíc:
šírka: min. 250 mm – max. 1200 mm
dĺžka: min. 400 mm – max. 2500 mm
výška: min. 35 mm – max. 250 mm
Hrúbka kartónu: 3 – 5 mm

Výrobná kapacita: 6 – 8 krabíc / min.
Obchodné zastúpenia firmy Italcomma
pomôžu výrobcom vypracovať návrh riešenia komplexnej automatizácie a balenia výrobkov. V prípade požiadavky sa
jednotlivé pracoviská doplnia robotmi
s cieľom zvýšenia produktivity pri výrobe
nábytku.
Italcomma pozýva záujemcov o pro
gresívne nábytkárske technológie
na veľtrh WOOD-TEC 2017 v Brne
do stánku 035 v hale V.
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