ALWID-Krone-W

Envasador de peso semiautomático

ALWID-Krone-W
Adequado para envase gravimétrico de líquidos não
espumantes de baixa e alta
viscosidade ou pastoso usado
pelas indústrias alimentícia,
farmacêutica ou química.
Mais máquinas podem ser encontradas em nosso website:
www.alwid.de

ALWID-Krone-W

Envasador de peso semiautomático

Características Especiais:

Informação técnica

A máquina trabalha semiautomaticamente. O procedimento de uso é discriminado a seguir:

Número de estações
de envase:
Diâmetro da válvula
de envase:

Posicione os frascos que deseja encher na mesa de trabalho de ajuste de altura, abaixo das válvulas de envase.
Então ative o interruptor FILLING START que inicia as
operações da máquina (dica: esses interruptores podem
ser encontrados em cada válvula de envase para que os
frascos possam também ser envasados individualmente.
Também é possível ativar vários interruptores simultaneamente para ativar diferentes válvulas de envase ao mesmo
tempo). Assim que o interruptor que inicia a máquina é
ativado, a válvula de envase desce e abre, e o recipiente é
cheio. A válvula de envase fecha e sobe automaticamente
quando o volume ajustado é atingido. Agora você pode
retirar o recipiente cheio.
• A máquina pode ser utilizada para diferentes tipos de 		
líquidos, formatos e tamanhos de recipientes sem o uso
de partes formatadas adicionais.
• Não leva muito tempo para alterar para outro tamanho,
pois a construção é fácil de entender e sólida.
• Ajustar o peso de envase é fácil e pode ser feito rapida		
mente (não é necessário conhecimento de programação).
• A envasadora por peso trabalha de forma calibrada e 		
pode adicionalmente ser equipada com um programa 		
de estatísticas e impressora, ou com a habilidade de se
comunicar com o seu PC.
• Você pode envasar abaixo do nível quando optar por 		
envasar produtos espumosos (opcional).
• A máquina é construída de forma a ser móvel e flexível.
• É possível ter um limpador CIP (opcional).

Peso de envase:

1, 2, 4, 6, 8.
depende do tamanho da boca da 		
garrafa (min. Ø 2 mm)
até 30 kg (alternativamente até 5 kg/10 kg/
50 kg ou conforme solicitado
500 +/- 50 mm (ou conforme necessário
aço inoxidável ou plástico.

Altura de operação:
Moldura feita de:
Partes do produto que podem
ser tocadas feitas de:
aço inoxidável ou plástico.
Conexão elétrica:
230/400 V, 50 Hz, 3 fases + N + PE (também
disponível na versão EX) ou especial.
Conexão pneumática:
R 1/2“ / 6 bar (não é necessário ar comprimi
do para a versão mecânica)

Diferentes aplicações
A máquina pode ser utilizada para envase gravimétrico de líquidos não
espumantes de baixa a alta viscosidade.
Diâmetro das garrafas:
Altura das garrafas:
Material das garrafas:
Formato dos recipientes:
Líquido envasado:

Conforme solicitado (a máquina será
adequada conforme sua requisição).
Conforme solicitado (a máquina será
adequada conforme sua requisição).
recipientes feitos de materiais usuais.
garrafas redondas e recipientes moldados.
líquidos não espumantes de baixa a alta
viscosidade ou pastosos usados pelas
indústrias alimentícia, farmacêutica ou
química

Métodos de envase

Nosso programa de distribuição:

Altura constante
de envase:
			
			
			

• Máquinas envasadoras
• Máquinas tampadoras
• Máquinas tampadoras e de envase
combinadas como sistema de blocos
• Mesas alimentadoras e coletoras
• Correias de transporte para usinas e fábricas.
• Máquinas de triagem
• Máquinas especiais
• Sistema de transporte de materiais.

Baixo vácuo (NV) para líquidos
de baixa viscosidade.
Alto vácuo (HV) para líquidos 		
de baixa e alta viscosidade.

Volume constante
de envase:
Dosagem de envase (D) 			
			
com pistões e bombas.
			
Fluxômetro indutivo (IDM)
Peso constante
de envase:
			

Escalas/pesos (W)
Fluxômetro de massa (MDM)
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