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Oferta handlowa
Zautomatyzowana linia transportu i paletyzacji worków
Linia zawiera innowacyjne rozwiązania, w postaci:
przenośnika (transporter) formującego, zbudowanego z kwadratowych rolek,
chwytaka (manipulator) robota do przenoszenia worków z wymiennymi pojedynczymi
widłami,
owijarki talerzowej z systemem modulowania prędkości.
Schemat linii do paletyzacji worków

Szczególną rolę w budowie przenośnika formującego odgrywają rolki kwadratowe, które
obracając się uderzają w worek i podbijają go delikatnie do góry, dzięki czemu worek
zaczyna się trząść, a jego zawartość przesuwa się pod prąd i równomiernie wypełnia cały
worek. Rolki wykonane jest z kształtownika o wymiarach 40x40x5.
Schemat budowy rolki kwadratowej

Innowacyjny jest również chwytak, w którym każda widła osadzona jest osobno, co
umożliwia jej demontaż w przypadku awarii. Widły manipulatora wykonane są z aluminium i
wypalane laserowo co powoduje, iż całe urządzenie jest ok 20% lżejsze niż inne oferowane na
rynku. Fakt ten bezpośrednio przekłada się na udźwig robota, jego żywotność, a także
całkowity pobór energii.
Schemat budowy chwytaka i wideł

Dzięki wyposażeniu owijarki w nowoczesny system sterowania możliwa jest płynna i
automatyczna regulacja prędkości foliowania palety w zależności od obłożenia linii
transportowej. Układ gniazda pakowania palet posiada elektroniczne detektory zlokalizowane
w obszarze dojazdowym do centralnej jednostki pakującej (owijarki) pozwalające na
automatyczną regulację szybkości działania owijarki. Innowacyjnym rozwiązaniem jest tu
połączenie dyspensera foli z owijarką, a także jeden system sterowania (jedna szafa
sterownicza dla całego układu).
Schemat budowy owijarki
1. stół obrotowy. Stół obrotowy ma
średnicę 190 cm, co pozwala na wydajne
owijanie
palet
przemysłowych
o
dopuszczalnej masie całkowitej 2 000 kg i
max wymiarach 120x100 cm i wysokości
240 cm.
2. karetka z folią.
3. mechanizm przytrzymujący [3]. Folia
wydawana.
4. kolumna, po której porusza się karetka z
folią.
5. ramię do termicznego odcinania foli
6. przenośnik rolkowy

Linia dedykowana jest do paletyzacji worków z materiałami sypkimi np. w branżach:
spożywczej: cukier, mąka, groch, kasza, inne,
budowlanej: perlit, chemia budowalna, inne,
innej, w której produkty pakowane są w worki transportowane na paletach
Procedura projektowania w zakładce oferta/transport magazynowy.

