Speciaal machine

Type 710 Lijnverdeler

Geschikt voor:

“Verpakte producten verdelen tot 160
producten per minuut”
Type 710 Lijnverdeler bestaat uit twee modules:
1. Divider die verpakte producten verdeelt naar twee sporen, bijvoorbeeld gevacumeerde producten, trays en gastroschalen. Producten
met verschillende maatvoeringen kunnen zowel long side leading
(LSL) als short side leading (SSL) getransporteerd worden.
2. Inliner met bufferfunctie die zorgt voor een gecontroleerde invoer van
de nakomende machine zoals een topsealmachine/schalensluiter
De oplossing voor uw logistieke vraagstuk wanneer:
• Verpakte producten verdeeld moeten worden naar twee sporen
• Ruimte beperkt is en er ‘in lijn’ verdeeld moet worden
• Geen product contact met mechanische delen gewenst is

De voordelen van Type 710 Lijnverdeler:
Verdeelt producten ‘in flow’ (dynamisch) en ‘in lijn’
Is voorzien van vrij instelbare bandsnelheden
Is uitgerust met HMI besturing en 7” touch panel
Is voorzien van hekbewaking; geïntegreerd in de HMI besturing
(save torque off functie)
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Speciaal machine

Type 710 Lijnverdeler
TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPTIES

Constructie

Rvs plaatframe gestraald en kunststof
machinedelen

LxBxH

4650 x 1200 x 1380 mm (incl. touchpanel
H=1740 mm)

• Instelbare zijgeleiding vast
gepositioneerd op verdeler of
inliner
• Losse keerder ten behoeve van
orientatiewijziging SSL naar LSL
• Extra sporen ten behoeve van
verdelen naar meerdere sporen

Transportlengte verdeler Min. slaglengte + ca 2,25 m of ca 3,75 m
Slaglengte

800 mm of 1200 mm

Transportlengte inliner

1,6 m

Bandbreedte

305 mm

Bandsnelheid

2 - 50 m/min.

Bandtype

Modulaire band flush grid/insert rollers/
friction top

Gebruikstemperatuur
bandmateraal

Modulaire band: -50°C - 104°C

Neusovername

Ø50 mm is Ø76 mm op de band en
Ø19 mm is Ø45 mm op de band

Aandrijving

SEW Servo motorreductoren met rvs
schermkap

Onderstel

Stationair

Electrische voorziening

Project besturingskast voorzien van 7"
Siemens touchscreen met mogelijkheid
tot 99 recepten

Productafmeting L x B

Breedte in transportrichting max 190 mm

Capaciteit

BANDTYPES

Flush grid

Insert rollers

Friction top

160 producten per minuut verdelen
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Afwijkende maatvoering op aanvraag, mail naar sales@marvu.nl

305
WH F

1383

1383

305

356

Legenda
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TEKENINGEN
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