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MOSCA MCB-2xt jest najnowszej generacji rozwiązaniem
wyposażonym w mechanizm wyrównujący pakiety,
który dedykowany jest dla producentów tektury falistej.
Maszynę wyróżnia możliwość szybkiego i automatycz-
nego ustawiania formatu oraz wysoki stopień bezpie-
czeństwa w trakcie pracy. Pewne prowadzenie pakietu
zostało osiągnięte dzięki bezpośrednim napędom z
 regulacją częstotliwości. Mechanizm wyrównujący
wiązane produkty jest napędzany przez odporne na
zużycie silniki prądu stałego. Zastosowane rozwiązania
pozwoliły osiągnąć wydajność do 27 wiązań na minutę,
przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa trans-
portowanych pakietów.

Opis
Programowalny sterownik PLC Siemens S7 i panel
 dotykowy.

Zintegrowane funkcje wyrównania i wiązania.

Automatyczne ustawianie formatu przez pierwszy
wiązany produkt.

Bezpotencjałowa wymiana sygnałów z innymi
 maszynami.

Pięciostronna kontrola pakietów dostarczająca idealnie
wyrównane i jednakowe pakiety.

Napędzane elektrycznie systemy transportowe z
 regulowaną prędkością.

Wiązania do 120 mm poza środkiem pakietu 
(ustawienie w krokach 10 lub 30 mm) umożliwiają
precyzyjne wiązanie złożonych formatów pakietów.

Prasa elektromechaniczna.

Wszystkie wiązania wykonywane są wzdłuż fali.

Technologia wiązania 
Popychacz przesuwa pakiet w kierunku naprężonej
taśmy, która zostaje umieszczona po jego trzech
 stronach. Rylec kieruje się w dół, pozycjonuje i naciąga
taśmę na czwartej stronie wiązanego produktu.
 Wiązanie zostaje zakończone przez uruchomienie
 systemu zgrzewania termicznego.

Elektromechaniczne naprężenie taśmy.

Agregat, rylec, wyrównanie boczne w technologii
prądu stałego z trwałymi napędami bezpośrednimi.

System zgrzewania termicznego z elektroniczną
 regulacją temperatury.

Opcje
Drugi agregat wiążący z rylcem (oba agregaty przesuwne).

Napędzany transporter wyjściowy.

Przedłużony przenośnik na wyjściu maszyny.

Elektryczne ustawienie osi maszyny, która umożliwia
MCB-2xt integrację z systemem transportowym.

Trzyczęściowa lampa sygnalizacyjna z powiadomieniem
o końcu taśmy.

Przenośnik taktujący, optymalne połączenie pomiędzy
 Inlinerem oraz MCB-2xt, umożliwiający kontrolę jakości
oraz odpowiednie taktowanie produktu.

Inny kolor maszyny według wzornika RAL.

Wysokość robocza > 1040 mm.

Dane techniczne
Wydajność:

do 27 pakietów / min.

Taśmy wiążące:
Taśmy PP o szerokości 5, 6, 8 lub 9 mm 

Parametry szpuli z taśmą:
Średnica wewnętrzna:        200 mm
Średnica zewnętrzna:         380 mm

Zasilanie:
Parametry:                         400 V (415, 440), 
                                         50/60 Hz, 3 PH 
                                         Wtyczka 16 A CEE 
Moc znamionowa:             ok. 4 kVA

Wysokość robocza: 820 -1040 mm

Kolor:                            
Rama:                                RAL 5010 niebieski
Konsola i osłony  
bezpieczeństwa:                RAL 7035 szary

Waga:                           1700 kg (Szerokość nominalna
                                           1600 mm bez opcji)

Wielkość formatu: 
Wiązanie pojedyncze

(mm)    Długość      Szerokość    Wysokość 

Wiązany produkt min.          240 1)             170             40
Wiązany produkt max.      1300 2)           1600           350

Wiązanie podwójne
Wiązany produkt min.        240 1)             330             40
Wiązany produkt max.      1300 2)           1600           350
1) Długości od 170 do 240 mm tylko z opcją transportera

wyjściowego
2) Długości ponad 1300 mm tylko z jednym popychaczem

(dwa popychacze w standardzie)
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(Wymiary w mm)
Szerokość robocza      1600
A                                  2908
B                                  2543
C                                  2328
D                                  1793
E 1)                                  279
F 2)                                  160
G 3)                                   25
H 4)                      820 - 1040
I  5)                     1974 - 2194
1) Minimalny odstęp rylca od krawędzi zewnętrznej

(tylko przy dwóch agregatach)
2) Odstęp zewnętrzny popychaczy
3) Szerokość rylca 
4) Standardowa wysokość robocza (bez dodatkowej zabudowy dolnej) 

Wysokość robocza    Zakres ustawiania            Długość wrzeciona      Dolna zabudowa
                                Wysokość robocza
Standard            820 – 1040                            360                       ---
Opcja                 1000 – 1200                            600                       ---
                         1100 – 1350                            360                 (mała)
                         1330 – 1480                            600                 (mała)
                         1330 – 1710                            600                 (duża)

5) Standardowa wysokość 
(bez dodatkowej zabudowy dolnej)

Rysunek techniczny MCB-2xt

Maszyna MCB-2 xt ze zintegrowanym mechanizmem wyrównującym wiążąca wzdłuż fali pakiety pudeł z tektury falistej

MCB-2 xt

Maszyna MCB-2 xt ze zintegrowanym mechanizmem wyrównującym wiążąca wzdłuż fali pakiety pudeł z tektury falistej



EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONSEXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

KCK 131-26 High-Speed-Version
Prasa do palet
� Nowoczesny agregat wiążący
� 3 prowadnice taśmy z 3 lancami
� 2 agregaty (1 agregat zmieniający położenie)
� Sterownik PLC Siemens 
� Minimalna wysokość robocza 300 mm
� Możliwość integracji z liniami produkcyjnymi 
� Bezpotencjałowa wymiana sygnałów z innymi maszynami
� Lakier strukturalny RAL 5010, niebieski
� Napędzany przenośnik rolkowy z podnoszonym krzyżakiem 
   obrotowym
� Szerokość robocza: 2600 mm
� Siła nacisku prasy: 33.000 N bezstopniowo

Opcje:  
� Automatyczny, elektryczny podajnik narożników ochronnych, 
   z góry i z dołu  

� 3- częściowa lampa sygnalizacyjna
� Interfejs wymiany danych

� Sygnał końca taśmy
� Możliwość konfiguracji 
    programów wiązaniaTaśmy wiążące PP oraz PET

�  Taśmy polipropylenowe: Szerokość od 9,5 mm do 15,0 mm
�  Taśmy poliestrowe: Szerokość od 5,0 mm do 15,0 mm

TRC-6
Automatyczna maszyna wiążąca 
do tektury falistej
�  Automatyczne nawlekanie taśmy 
�  Docisk pneumatyczny z manualnym  pozycjonowaniem wstępnym
�  Symetryczny układ 
   przenośników 
   rolkowych 
�  Udoskonalona 
   dostępność
Dostępne wielkości ram:  
1000 x 600 mm 
1250 x 600 mm 
1650 x 600 mm 
Opcja: 
Pneumatyczna przegroda 
wyrównująca

RO-ATRS-K
Automatyczna maszyna wiążąca do 
pakietów opakowań z tektury falistej, 
klejonych 4 i 6 punktowo
�  Docisk pneumatyczny, przegroda i popychacz boczny
�  Płynna regulacja prędkości transportera
�  Napęd agregatu w technologii prądu 
   stałego z trwałymi napędami 
   bezpośrednimi 
�  Sterownik 
   PLC Siemens 
�  Automatyczny 
   system nawlekania 
   taśmy
�  Docisk górny z 
   rolkami

Szerokość robocza:  
   900 mm/1300 mm/1650 mm 

UATRI-2 xt

Automatyczna maszyna wiążąca wzdłuż fali
do pakietów pudeł z tektury falistej
�  Automatyczne ustawianie formatu / Transfer danych 
�  Wysoce ekonomiczna – brak 
   pneumatyki  
�  W pełni elektromecha-
   niczny mechanizm 
   wyrównujący 
   wiązane pakiety
�  Automatyczne 
   zgrzewanie 
   taśmy

Szerokość robocza: 
    1300 mm
    1600 mm
    2000 mm

MOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o.
ul. Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa
Tel.: +48 22 870 00 33
Fax: +48 22 201 18 41
E-Mail: mdpinfo@mosca.com
Internet: www.mosca.com

Maszyny MCB-2XT wiążą taśmami
 polipropylenowymi o szerokości 5, 6, 
8 i 9 mm.
Mosca jest dostawcą wysokiej jakości
taśm wiążących, które produkowane 
są w  zaawansowanej technologicznie
 fabryce w niemieckim Muckental.
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