p-Series
Thermoformer

BEMUTATJUK...
AZ ÚJ, ERŐTELJES ÉS
MÉRVADÓ CSOMAGOLÁSI
RENDSZERT
• HMI kezelőfelület.
• A p-Software úgy lett tervezve, hogy a HMI
rendszert probléma mentesen tudja irányítani.
• IP69 rozsdamentes acél burkolat.
• Intelligens diagnosztikai rendszer.
• A gép élő és korábbi teljesítményi adatai bármikor
lehívhatóak.

• A p-Frame elegáns és egyszerű ugyanakkor
rendkívül megbízható
• A gép részei standardizáltak, így könnyedén
cserélhetőek bármikor, akár nagyobb
teljesítménnyel bíró részekre is – így a beruházása
biztosan megéri majd a pénzét.
• A VC999 p-Series úgy lett megalkotva, hogy
termék specifikus változtatások ellenére is teljes
kapacitáson tudjon üzemelni.

FORRADALMI

A VC999 p-Series thermoformer a
következő példája a VC999 régóta
tartó, magas minőségű, forradalmi
újításokat felsorakoztató csomagoló
rendszereinek. A megbízható PLC
platformon dolgozó p-Software úgy
lett tervezve, hogy a HMI rendszert
probléma mentesen tudja irányítani.

EGYEDÜLÁLLÓ
TELJESÍTMÉNY

Mechanikai direct-drive design,
Szervo irányított, korszerű rendszer
nagy termelési sebességgel és
pontossággal. 2 kW szervo motor
(9.55 Nm folytonos nyomaték /
28.6 Nm maximális nyomaték).
A szervo amp-val a kommunikáció zaj
mentes környezetben zajlik. A mozgási
profil teljesen programozható a HMI-n
keresztül (távolság, gyorsítás, lassítás).

HATÁSOS

• A formáló és lezáró szalagok egy egyszerű, de
mégis különleges technikát használva a lehető
legerősebb, konzisztens és egyenes lezárást teszik
lehetővé.

A p-Series thermoformeren egy
sima, szatén és egy rozsdamentes
acél burkolata található, melyek IP 69
higiéninai előírásoknak megfelelnek.
A formatervezésben elkerültük az
éles sarkok használatát, és ennek
köszönhetően a gép takarítása is
egyszerű és gördülékeny.

• Rendkívül egyszerű hozzáférés minden p-Cabinet
szekcióhoz.
• Minden p-Cabinet tágan nyílik, hogy a karbantartás
a legkönnyedebben haladjon.
• Egyedileg tervezett zárak és tömítések IP69-es
szintű higiéniát biztosítanak.
• Alacsony karbantartási költséget az open-source
alkatrészeknek köszönhetően.

Elkülönített PLC-vel az összes
biztonsági rendszer külön felügyelhető.
Kevesebb csatlakozó pont, kevesebb
kábel, könnyedén karbantartható. Ultra
nagy sebesség,1 GB Ethernet CC Link
IE mező, tízszer gyorsabb az átlagos
kommunikációs rendszereknél. Valós
idejű protocollal késés nélkül lehet
távvezérelni az I / O rendszereket.

Kiﬁnomult

TISZTA & EGYSZERŰ p,
MINT PERFEKCIÓ
ARÁNYOSSÁG

A p-Series a legmagasabb szintű
tisztaságra lettek tervezve.
A p-Frame egy moduláris felépítés,
melynek köszönhetően a gépek az
önök igényeire szabhatóak.
A p-Lift is teljesen rozsdamentes.
Kenőanyag nélküli IGUS csapágyak.
Üzemeltető védelemre és termelési
tökéletességre hangolva.

• IP69 higiéniai standardokat meghalad.
• Minden csatlakozó steril, vagy könnyedén
hozzáférhető takarításkor.
• Minden szekrény szorosan zárul és az összes panel
könnyedén levehető takarításhoz
• Röviden: Rozsdamentes. Mindenhol.

KÖNNYED KEZELÉS

Minden géphez külön elkészített
kezelési útmutató, mely könnyedén
elérhető interneten, CD-n és
nyomtatott formában is.

• Első a biztonság
• Minden mozgó és vágó felület le van fedve és a
gép által megfigyelve, így a dolgozók biztonsága
garantált.
• Egy fedő felület eltávolítása azonnal leállítja a
gépet, mely csak akkor indítható újra, ha azt
visszahelyezték.

JELLEMZŐK ÉS OPCIÓK:

Flexibilis vákuum fólia, M.A.P (védőgáz csomagolás); skin csomagolás; VSP (zsugorítás);
Pozícionáló szenzorok (feliratozott fólia, akár alsó, akár felső, mindig pontosan a meghatározott helyre kerül)

SPECIFIC

Standard gép szélesség.......................................... p285 • p320 • p355 • p420 • p459 • p520 • p560 • p620 • p720 Max.
Előtolási hossz........................................................ 650 mm-ig (előmelegítéssel maximum 500 mm)
Rakodási hossz....................................................... 500 mm minimum – 1000 / 1500 / 2000 / 2500 ~ 5000 mm (nincs maximum)
Kifutó hossz............................................................ 750 mm minimum – 1500 / 2250 / 3000 / 3750 mm (nincs maximum)
Forma mélység....................................................... 100 / 135 / 185 mm
Fölső fólia maximális szélessége............................ 288 • 323 • 358 • 423 • 462 • 523 • 563 • 623 • 723 mm
Tűréshatár............................................................... +/- 1 mm
Fólia átmérő............................................................ 400 mm (standard) / 800-1500 mm (Jumbo)
Fólia henger cséve.................................................. 76 mm / 3” (standard); adapter 152 mm / 6”-hez elérhető
Hálózati csatlakozó................................................. (szükség szerint) 220/400/460 V • 3 ph • 50/60 hz
Sűrített levegő......................................................... minimum 7 bar (850 l/perc)

A vásárlóink elégedettsége fontos számunkra
• Átfogó csomagolási megoldások egy beszállítótól
• Alapos tanácsadás és segítség
• Nagy teljesítményű, megbízható gépek
• Részletes oktatás önöknél vagy nálunk is
• Világszintű jelenlét a megbízható partnereinken
keresztül

Our Ambition
• Hosszan tartó kapcsolatok
• Vásárlói elégedettség
• Bizalom és tisztelet
• Közös siker!
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