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WAGA KONTROLNA 
ROLKI NAPĘDZANE 

PRZENOŚNIK 

ODBIORCZY Z 

NAWAŻARKI 

PANEL STEROWNICZY ZASZYWARKA WORKÓW 

PRZENOŚNIK ZASZYWARKI WORKÓW 

PRZENOŚNIK PODAJĄCY WORKI NA DETEKTOR METALU 

 

      NNAAWWAAŻŻAARRKKAA        WWIIBBRRAACCYYJJNNAA  ––  22  GGŁŁOOWWIICCOOWWAA  

Urządzenie przeznaczone do automatycznego ważenia mrożonek owoców i warzyw                     

w worki  i pudła kartonowe. 
 wydajność dla worków 25 kg…………….……….……..do7 t/h   

 wydajność dla wiśni………...… do 3,5 t/h w opakowania 10kg 

 podawanie produktu do pośredniego kosza ważącego za pośrednictwem układu wibracyjnego 

 specjalnie ukształtowany wysyp z misy wibracyjnej umożliwia ważenie zgrubne i doważanie dokładne  

 możliwość doważania wibracyjnego wąskim strumieniem produktu ( nawet po jednej sztuce )  

 pośredni kosz  ważący z uchylnym systemem zamykania sterowanym pneumatycznie 

 prosta komunikacja poprzez dotykowy panel sterowniczy 

 inteligentny program sterujący umożliwiający współpracę z urządzeniami zewnętrznymi ( robot do 

zakładania worków, przenośniki odbierające opakowania, zszywarka worków )  

 ilość głowic ważących …….………………………………..2/3  

 zakres pomiarowy jednej głowicy ważącej ……………..30 kg. 

 dokładność dozowania …………………..…. +/- 40 gram ( wiśnia) 

 masa porcji .………….………………..…….……( 10 - 25 ) kg 

 temperatura pracy …….……….…………….( +2  do + 40 ) 
0
C 

 liczba przetworników na głowicę ……………..….…………...2  

 zapotrzebowanie mocy ……….….0,7 kW, 3x380 VAC, 50Hz 

 wymagane zasilanie sprężonym powietrzem 

 wymagane równomierne zasilanie produktem niezbrylonym  ( na zdjęciach pokazano zasilanie 

elewatorem ). W zasypowym koszu buforowym zamontowano czujnik optyczny sterujący poziomem 

produktu – pracą elewatora. 

 Kontrolna waga z napędzanymi rolkami każdorazowo waży produkt z opakowaniem. W momencie 

kiedy masa jest niezgodna- nie mieści się w zadanej tolerancji, obsługujący dosypuje lub ujmuje ręcznie 

Produkt po czym rolki wagi przesuwają opakowanie.  

 

WAŻENIE KARTONÓW ( 10-15) kG 

Wymagane szybkie  podstawianie na taśmę i odbieranie opakowań  ( urządzenie może współpracować                          

z maszyną do formowania kartonów, maszyną do wibracyjnego ubijania- wstrząsania produktu, 

zaklejarką kartonów ) . Pozycjonowanie na taśmie opakowania pod koszem wysypowym 

automatyczne. ( na zdjęciu przedstawiono wersję z : przenośnikiem buforowym do ręcznego stawiania 

kartonów, pozycjonerem opakowania pod wysypem, wstrząsarką opakowania, wagą kontrolną, 

przenośnikiem buforowym do ręcznego zamykania opakowania) 

WAŻENIE WORKÓW 25 kG 

Zestaw tylko do worków ( przenośnik odbiorczy +waga kontrolna  + zszywarka z przenośnikiem                      

i zespołem kładzenia worka na płask  + przenośnik podający na detektor ). W momencie otrzymania 

sygnału  z naważarki, pracownik odbezpiecza worek z jej wysypu. Po chwili załącza się przenośnik 

odbiorczy oraz przenośnik rolkowy wagi kontrolnej. Worek przesuwa się samoczynnie i zatrzymuje się   

w miejscu sygnału z czujnika optycznego.     Jeśli waga opakowania jest w normie, worek samoczynnie 

przesuwa się w kierunku zszywarki. Zadaniem pracownika jest wprowadzenie worka w uchwyt 

zszywarki. W momencie sygnału z czujnika optycznego zszywarka  zaczyna szyć worek po czy odetnie 

nić. Worek przesuwając się dalej zostaje położony samoczynnie na następny przenośnik podający do 

detektora metalu. 

 

 


