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OPIS MASZYNY
Możliwość kon�guracji z liniami produkcyjnymi
System zgrzewania ultradźwiękowego z elektroniczną 
samokalibracją
Silne naprężenie taśmy dzięki minimalnemu odstępowi 
pomiędzy pakowanym produktem a agregatem wiążącym
Sterownik programowalny PLC, pulpit operatora do 
sterowania ręcznego
Bezpotencjałowa wymiana sygnałów z innymi maszynami
Płynna regulacja naprężenia taśmy na panelu dotykowym
Trwała rama taśmy z wymuszonym prowadzeniem
Automatyczne wyrzucanie pustych wiązań
Automatyczne nawlekanie taśmy
Automatyczne wyrzucanie końca taśmy
Napęd agregatu w technologii prądu stałego z trwałymi 
napędami bezpośrednimi
10 programów wiązania z możliwością zapisu 10 pozycji 
wiązań

SoniXs MS-6-H

OPCJE
Trójkolorowy sygnalizator stanu maszyny
Odwijacz taśmy PET (średnica wew. Ø406 mm)
Elektryczne urządzenie zatrzymujące taśmę
Sygnał końca taśmy
Interfejs wymiany danych
Drzwi bezpieczeństwa
System MUTING
System przenośników
Poziomy przejazd ramy do 350 mm
Kolor maszyny według wzornika RAL

WYMIARY PAKOWANYCH PRODUKTÓW
Wymiary ramy    Wymiary pakietu
         (w mm)               (w mm)
    Dł.     Szer.                   Dł.     Szer.
1000 x 1000    max.   800 x   800
1000 x 1400    max.   800 x 1200
1400 x 1000    max. 1200 x   800
1400 x 1400    max. 1200 x 1200

Wysokość łącznie z paletą: min. 200 mm
   max. 2300 mm

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ WIĄZAŃ:
Do 180 produktów/h przy 3-krotnym wiązaniu (opcja 
High Speed).
Liczba równoległych wiązań uzależniona jest od kilku 
czynników jak prędkość transportera, wymiary produk-
tu, wybrany program wiązania, a także opcji itp.

High Speed przy pionowym wiązaniu                   1 m/s
High Speed przy pionowym i poziomym wiązaniu      1 m/s lub 0,35 m/s 
       
                                                                                                  * dostępne jako opcja

TAŚMY WIĄŻĄCE:
Taśmy wiążące PP o szerokości od 5 do 12 mm
(Opcjonalnie) Taśmy PET o szerokości od 9,5 x 0,54 mm 
do 12 x 0,54 mm

PARAMETRY SZPULI Z TAŚMĄ:
Średnica wewnętrzna:   200 mm (opcjonalnie 406 mm PET)
Szerokość karkasu:         190 mm (opcjonalnie 150 mm PET)

ZASILANIE:
Napięcie sieci:           400 V, 50/60 Hz, 3 PH
             16 A wtyczka/ złącze CEE
Moc znamionowa:         3,5 kW

AGREGAT WIĄŻĄCY:

* 
* 

Agregat ultradźwiękowy

Maszyny SoniXs MS-6-H wiążą taśmami PP 
o szerokości od 5 do 12mm. MOSCA jest 
dostawcą wysokiej jakości taśm wiążących, 
które produkowane są w zaawanasowanej 
technologicznie fabryce w niemieckim 
Muckental.

(W) Elektryczne urządzenie zatrzymujące taśmę (opcja)

Prowadzenie ramy (opcja)
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