i-Series
Thermoformer

BEMUTATJUK A
LEGÚJABB GENERÁCIÓS
THERMOFORMER
TECHNOLÓGIÁT.
• Az i-Software úgy lett kialakítva, hogy a
HMI szoftver kezelőfelületét könnyedén tudja
irányítani
• Mozgatható 12.1” LED HMI szoftver
kezelőfelület
• IP65 rozsdamentes acél burkolat.
• Windows XP op. rendszer.
• intelligens diagnosztikai rendszer.

• Az i-Feed szervo irányított fólia letekerő
rendszer mindig optimálisan és pontosan
kifeszítve hajtogatja le a fóliát.
• Electro pneumatikus mozgatás az optimális
kifeszítettség és a szennyeződés
minimalizásáért.
• Trapéz nélküli lineáris i-Dancer henger rendszer
• Higiénikus tüskehenger rendszer.

• Rozsdamentes acél i-Panelek
• Esztétikus és erős panel design.
• Könnyen hozzáférhető motor egy teljesen
eltávolítható i-Panelek köszönhetően

ÖSSZEKAPCSOLT

Az i-Series thermoformer egy
megbízható PLC platformon
dolgozik. i-Software úgy lett
tervezve, hogy a HMI gép
kezelőfelületét egy ipari számítógéppel könnyedén irányítsa

INTEGRÁLT

Mechanikus direct-drive design,
szervo irányított, korszerű rendszer
nagy termelési sebességgel és
pontossággal. 2kW szervo motor
(9.55 Nm folyamatos nyomaték /
28.6 Nm maximum nyomaték).
A szervo* amp-val a kommunikáció
zaj mentes környezetben
zajlik. A mozgási profil teljesen
programozható a HMI-n keresztül
(távolság, gyorsítás, lassítás).
*egy VFD verzió is elérhető.

ELLENÁLLÓ

Az i-Series-en egy sima, szatén
burkolat található, mely
könnyedén teljesíti a higiéniai
előírások követeléseit.
A formatervezésben elkerültük
az éles sarkok és mélyedések
használatát, így a takarítás is
a lehető leggördülékenyebben
tud zajlani.

IPARÁG VEZETŐ
MINŐSÉG EGY GLOBÁLIS
CSAPATTÓL.
INTELLIGENS

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

INNOVATÍV

Az i-Frame egy egyedi, sarok
mentes kialakítás, mely moduláris,
flexibilis és rendkívül testreszabható.
Az i-Lift teljesen rozsdamentes
anyagokból készül.
Kenőanyag nélküli IGUS
csapágyak. Egyedien moduláris,
nehéz, két oldalról nyíló ajtók.

• Egyszerű hozzáférés minden i-Cabinet
szekcióhoz.
• Az i-Closing mechanizmus biztosítja a
tökéletes záródást, melynek köszönhetően
az IP65 szabványnak is megfelel.
• A karbantartás leegyszerűsödik az opensource alkatrészeknek köszönhetően.

• A higiéniát előtérbe helyezve, az i-Frame úgy
lett kialakítva, hogy a gép minden alkatrésze
könnyedén hozzáférhető és látható.
• AZ éles sarkokat elkerülő i-Frame gépházon
nem áll meg a víz sehol, így valóban
egyszerűen letakarítható.

• Független formázás és lezárás LLP
i-Lift Stations (szabadalmazás alatt).
• Programozható i-Lift Stations LLP (Lift, Lock,
Pressure) akár 15 tonna lezáró nyomást
gyakorol (szabadalmazás alatt).
• Lágy és vékony vagy vastag és kemény fóliák
is alkalmazhatóak a gép átállítása nélkül
• Kevés karbantartás, zsírozás mentes üzemelés.

TÖKÉLETESSÉGRE
TÖREKVŐ TERVEZÉS
ÉS GYÁRTÁS.
KÖNNYED KEZELÉS

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

• A görgők úgy vannak kialakítva, hogy
könnyedén tisztítani lehessen őket.
• Az i-Series akár 200 mm magasan is
pozícionálható.

• A legtöbb kábel az i-Frame-en kívül van
elvezetve, így mindegyik könnyen elérhető.
• Rozsdamentes kábelfedők
• A kábelek elrendezése könnyed hozzáférést
és takarítást biztosít.

• Az i-Series úgy lett tervezve, hogy
részekben lehessen transzportálni, és utána
a helyszínen pedig könnyedén összeszerelni.
• Az i-Series még soha nem látott
testreszabást tesz lehetővé, így a termelés
megkezdete után is lehet a szükségekre
igazítani a gép működését.

IDEÁLIS

Az i-Series iparág vezető
technológia segítségével elér egy
kiemelkedő szintű biztonság és
higiénia standardot. A segítő csapat
bármikor elérhető és világszerte
nyújt segítséget.
A kevés karbantartást igénylő kialakításnak köszönhetően fenntartása
is megfizethető.

INTERNET

VPN hálózaton keresztül
internet, USB csatlakozók, videó
kommunikáció és távolsági
irányítás segítségével a VC999
mérnökei azonnal segítségükre
lehetnek ha probléma lép fel
a gép működésében.

ELKÉPESZTŐ

Az új i-Series thermoformer
a VC999-től egy egyedülálló
2 év / 2 millió ciklusos garanciával
jár. A könnyed karbantartást az
előtérbe helyezve, a gép úgy lett
tervezve, hogy minden részéhez
a hozzáférés biztosítva legyen.

NEMZETKÖZI

A legmagasabb nemzetközi
biztonsági és higiéniai előírásoknak
is megfelel. Irányító rendszere
többnyelvű. Bármely országban
csatlakoztatható az elektromos
hálózathoz.

INFORMÁCIÓ

Az átfogó MIS (management
information system) felügyeli
a termelést, bejövő riasztási
üzeneteket és az adattárolási
funkciókat egy számítógépen
vagy egy kézi eszközön.
A VC999 ipari LAN router lehetővé
teszi a távolsági internet elérést.
A router automatikusan felismeri
a gép IP címét. Nemzetközi
kiképzés elérhető az önök gépével
vagy a Svájcban és az USA-ban
található gyártó központokban.
A szervizkönyvek elérhetőek
nyomtatott formában, CD-n
és interneten is.

ÜZEMELTETÉST ÉS
KARBANTARTÁST
LEEGYSZERŰSÍTŐ
MEGOLDÁSOK.

• VFD feszültség irányított automatikus hulladék
feltekerő hengerek.
• A központi irányítóegység irányítja, és minden
terméknek eltárolja a beállításait.
• Felhasználó barát, könnyedén hozzáférhető.
• A hulladék gyorsan és egyszerűen
eltávolítható.

• Higiénikus lánc és pálya design: nagy
tűrőképességű ipari lánc, teljesen letakarítható,
így minimális marad a lánc lazulása.
• Láncfeszítő rendszer könnyedén hozzáférhető:
a gép végén található.

• Könnyedén hozzáférhető vákuum szelepek.
• A gép minden részéhez könnyű a hozzáférés,
ami rendkívül leegyszerűsíti és lerövidíti a
karbantartási folyamatokat.

IMÁDJUK! ÉS ÖN
IS IMÁDNI FOGJA!
BEFEKTETÉS

• Rozsdamentes acél védőburkolat
(i-Safety) a formáló és lezáró egység körül
(szerszám nélkül eltávolítható).
• A kifutó védőburkolata egy alagútból és
további i-Safety) borításokból áll.

• A szerszámok egy legmodernebb CNC
gépen készülnek
• A szerszámok egyetlen tömb alumíniumból
készülnek.

• Minden külső és belső borítás éles sarkok
nélkül van kialakítva.

Életciklus költségeket az előtérbe
helyezve,az i-Series rendkívül
takarékos, mert open-source
alkatrészeken alapul, kevés mozgó
alkatrésszel dolgozik és kialakítása
elősegíti a gyors karbantartási
munkálatokat.

IPARI
TERMELÉSRE
TERVEZVE

A formázó és hegesztő
egységei a gépnek egyetlen
alumíniumtömbből vannak
formálva. A rendkívül erős
5német gyártású lánc egy
másik mintapéldája a gép kiváló
minőségének.

EGYÉNRE
SZABHATÓ

A moduláris felépítése az
i-Series-nek lehetővé teszi hogy
az önök szükségeinek megfeleljen,
és későbbi bővítések vagy termék
változások esetén is hasznos
maradjon a termelési folyamatban.

RÉSZLETEK
A gépen használható standard fólia
szélességek
285 mm 320 mm 355 mm 420 mm
459 mm 520 mm 560 mm 620 mm
660 mm 720 mm 760 mm 820 mm
Gépek szélességei
i285/320 1155 mm
i459/520 1355 mm
i660/720 1555 mm

i355/420 1255 mm
i560/620 1455 mm
i760/820 1655 mm

Külön kérésre elérhetőek fólia szélességek
5 mm-enként 320 mm-től 720 mm-ig
Standard gép hossz
6000 / 7200 / 8400 / 9600 / 10800 mm
(a hosszuk növelhető 1’200 mm-enként
maximum 19’200 mm-ig)
Gép magasság 1850 – 2050 mm

Maximális előtolás 1200 mm
Forma mélységek
50 / 100 / 135 / 185 / 225 mm
Standard Letekerés
Henger átmérő 500 mm
Maximális tömeg 95 kg
Jumbo Tekercs
Henger átmérő 1’000 mm
Hálózati csatlakozók
220 V / 3 / 60 Hz 220 V / 3 / 50 Hz
400 V / 3 / 60 Hz
400 V / 3 / 50 Hz 460 V 3 / 60 Hz
Sűrített levegő
Minimum 7 bar
Hűtővíz
Használata a gép beállításaitól függ.

* Technikai változtatások jogát fenn tartjuk.

Gép hossza 6000
Kifutó 900 mm Minimum*
Formálás / Rakodás 2040 mm Maximum
*A hegesztő egység 300 mm-enként eltolható, hogy így a kifutó vagy a rakodó egység
a kívánt hosszát érje el.

Gép hossza 7200
Kifutó 1500 mm Minimum*
Formálás / Rakodás 2640 mm Maximum
*A hegesztő egység 300 mm-enként eltolható, hogy így a kifutó vagy a rakodó
egység a kívánt hosszát érje el.

Gép hossza 8400
Kifutó 1500 mm Minimum*
Formálás / Rakodás 3840 mm Maximum
*A hegesztő egység 300 mm-enként eltolható, hogy így a kifutó vagy
a rakodó egység a kívánt hosszát érje el.

Gép hossza 9600
Kifutó 2400 mm Minimum*
Formálás / Rakodás 4800 mm Maximum
* A hegesztő egység 300 mm-enként eltolható, hogy így
a kifutó vagy a rakodó egység a kívánt hosszát érje el.

Gép hossza 10800
Kifutó 2400 mm Minimum*
Formálás / Rakodás 4800 mm Maximum
*A hegesztő egység 300 mm-enként eltolható, hogy így
a kifutó vagy a rakodó egység a kívánt hosszát érje el.

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

Céljaink
• Hosszan tartó kapcsolatok
• Vásárlói elégedettség
• Bizalom és tisztelet
• Közös sier!
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CH-9100 Herisau, Tel. +41 71 35 35 900, info@vc999.ch

USA: VC999 Packaging Systems, 419 E. 11th Avenue, Kansas City,
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