ALWID-BOY-TRIGGER

Máquina tampadora semiautomática para tampas gatilho
ALWID-BOY-TRIGGER
Como máquina de mesa, ajustada para rosquear tampas
gatilho e diversas outras tampas de rosquear, com movimento eletromotor e pneumático, com coluna de altura
ajustável, com centralização,
com torque ajustável, etc.
Dica: é possível integrar a máquina a uma linha de envase
totalmente automática.
Mais máquinas podem ser
encontradas em nosso website:
www.alwid.de

ALWID-BOY-TRIGGER

Máquina tampadora semiautomática para tampas gatilho

Características Especiais

Informações Técnicas

A BOY-TRIGGER trabalha semiautomaticamente e os procedimentos de trabalho são como segue:

Peso:
Materiais utilizados:
Conexão elétrica:

As tampas devem ser posicionadas na boca dos recipientes e ligeiramente rosqueadas manualmente. Os
recipientes são posicionados centralmente sob a cabeça da
tampadora rosqueadora por um dispositivo centralizador.
Quando empurrando o recipiente para dentro do dispositivo centralizador um processo de rosqueamento é iniciado
e as tampas de rosquear são rosqueadas na boca do
recipiente.
O torque das tampas e o tempo necessário para rosquear
são ajustáveis. Quando usando recipientes com formatos
diferentes, um alinhador de tampas as traz para a posição
correta para o recipiente. Após o processo de rosquear, o
recipiente deve ser removido da unidade centralizadora.
A máquina pode ser utilizada como uma máquina de mesa
ou integrada em uma linha de pacote completa. Para isso,
unidades centralizadoras são montadas diretamente na
tampa ou nos braços giratórios da máquina tampadora
rosqueadora.
A BOY-TRIGGER economiza espaço e é fácil de operar.
A altura da BOY-TRIGGER é ajustável.
A quantidade de peças de desgaste é reduzida ao mínimo.

Conexão pneumática:

aproximadamente 20 Kg
aço inoxidável, alumínio, PP
230/400 V, 50 Hz, 3 fases + Neutra + PE (tam
bém disponível na versão EX- desenho)
R 1/4“ / aproximadamente 5 bar de
pressão constante

Diferentes aplicações
A máquina pode ser utilizada para tampas de rosquear e tampas gatilho,
que precisam ser colocadas nos recipientes manualmente e serem rosqueadas manualmente um pouco antes.
Ø Recipiente:
Altura do recipiente:

Recipientes:
Formato dos recipientes:
Tampas:

conforme solicitado (os dispositivos
centralizadores são ajustados para os
diâmetros necessários).
até 250 mm (padrão como uma
máquina de mesa), outras alturas
possíveis se solicitado (a máquina é
ajustável para todas as necessidades).
recipientes sólidos/containters (vidro, PET,
cerâmico, ou metal laminado)
recipientes redondos ou moldados.
tampas gatilho, outras tampas de
rosquear podem ser usadas (rodas de
atrito podem ser adequadas
conforme solicitação).

Nosso programa de distribuição:
• Máquinas envasadoras
• Máquinas tampadoras
• Máquinas envasadoras e tampadoras
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.
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