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  Rok założenia 1996 

 

Urządzenie przeznaczone do detekcji metalu  opakowań               

z mrożonkami  ( worki, kartony). Głowica detekcyjna ( Firmy 

wskazanej przez klienta – preferowany  detektor LOMA ) posadowiona na 

przenośniku taśmowym z taśmą segmentową lub litą. W momencie 

przejścia opakowania przez bramkę detektora,  urządzenie sygnalizuje                   

( sygnalizacja świetlna, dźwiękowa lub zatrzymanie taśmy ) obecność 

metalu po czym obsługa usuwa złe opakowanie. Urządzenie można 

wyposażyć w automatyczne ramię odrzucające złe opakowanie. 

DDEETTEEKKTTOORR    MMEETTAALLUU  ––  KKAARRTTOONN  ,,    WWOORREEKK  

KKAARRTTOONN--  WWSSTTRRZZĄĄŚŚNNIIĘĘCCIIEE,,  ZZŁŁOOŻŻEENNIIEE  ,,  ZZAAKKLLEEJJEENNIIEE,,  PPOODDAANNIIEE  DDOO  DDEETTEEKKCCJJII  
Urządzenie przeznaczone do : wstrząśnięcia, zamknięcia, 

zaklejenia opakowania typu karton w jednym cyklu 

operacji technologicznej. Opakowanie należy podać ręcznie lub 

taśmą. Urządzenie wykonuje w/wym. czynności automatycznie. Czujnik 

optyczny sygnalizuje obecność opakowania na taśmie przenośnika 
maszyny po czym włacza się wibracyjne wstrząsanie opakowaniem                 

( równomierne rozłożenie surowca w opakowaniu) i jednocześnie ramię 

napędzane pneumatycznie zamyka tylną zakładkę zamknięcia 

opakowania. W czasie ruchu opakowania następuje jego samoczynne 

zamknięcie w specjalnie ukształtowanych prowadnicach i zaklejenie 

tasmą samoklejącą górnej części opakowania ( można też zaklejać dół 

opakowania jednocześnie). 

NAWAŻARKA ŚLIMAKOWA 

( OPCJA – TAŚMOWA) 

PANEL SREOWNICZY 

NAWAŻARKI 

PRZENOSNIK ODBIORCZY 

Z NAWAŻARKI 

WAGA KONTROLNA 

ROLKI NAPĘDZANE 

 

PRZENOŚNIK ZASZYWARKI WORKÓW 

ZASZYWARKA WORKÓW 

PANEL STEROWNICZY 

ZESTAWU 

 

WAGA KONTROLNA 

ROLKI NAPĘDZANE 

PRZENOŚNIK 

ODBIORCZY Z 

NAWAŻARKI 

PANEL STEROWNICZY ZASZYWARKA WORKÓW 

PRZENOŚNIK ZASZYWARKI WORKÓW 

PRZENOŚNIK PODAJĄCY WORKI NA DETEKTOR METALU 

WWOORREEKK  ––  WWAAŻŻEENNIIEE,,  ZZAASSZZYYCCIIEE,,  PPOODDAANNIIEE  DDOO  DDEETTEEKKCCJJII  

Urządzenie przeznaczone do : ważenia sprawdzającego, zaszycia i podania worka do detekcji.              
Po zważeniu i wsypaniu produktu do worka z naważarki obsługujący odpina worek stawiając go na ruchomy przenośnik 
buforowy, który przesuwa go w strefę wagi kontrolnej. Jeśli waga jest w granicach nastawionejdawki, rolki wagi właczają 

się równocześnie z przenośnikiem zaszywarki. Obsługujący wprowadza górną część worka w prowadnice głowicy szyjącej 

gdzie czujnik optyczny wykrywając obecność worka , załacza szycie. Po zaszyciu, worek wychodzi ze strefy działania 

czujnika optycznego,który załącza automatyczne odcięcie nici. Dalej worek układa się „ na płask” kładąc się na przenośnik 

pochyły podający do detektora metalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na zdjęciu pokazano głowicę detekcyjną umieszczoną na przenośniku sortowniczym- inspekcyjnym 

mailto:biuro@unimasz.eu
mailto:biuro@unimasz.eu
http://www.unimasz.eu/

