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Fólia tekercs csomagoló berendezés 
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Műszaki adatok   TCS 500 

      

Gyártó   Mechatronik Automatika Kft. 

Csomagolható termékek átmérője   Ø30mm - Ø45 mm 

Csomagolható termékek hossza   330mm - 500mm 

Csomagolható termékek   Alufólia tekercs 

    Átlátszó fólia 

Gyártási sebesség   20 tekercs / perc 

Elektromos betáplálás:    3 fázis, fix bekötésű (3 X 400V) 

Teljesítmény:   7,5 kW 

Sűrített levegős betáplálás:    min. 6 bar 

Vezérlés:    Siemens S7-1200-as PLC 

Tömeg:   1700 kg 

Méretek, szélesség   1000 mm 

Méretek, hosszúság   4000 mm 

Méretek, magasság belépő oldalon   1100 mm 

    Szintezhető géplábak 

    CE megfelelőségi nyilatkozat 

 

 

 

A berendezést képes lecsomagolni a 330 illetve az 500 mm széles alufólia és átlátszó fólia tekercseket. 

 

A tekercsek csomagoló anyaga BOPP fólia, jobb és bal oldali tekercsvégek hőlégfúvós végzárásával. 

 

Csomagolási sebesség: 20 tekercs/perc az elé kerülő tekercs kiszerelő gép sebességétől függően. 

 

 

A berendezéshez további kiegészítő egységek rendelhetők: 

 

Kiegészítő egységek, opciók: 

 

Alu fólia tekercs leragasztó egység. 

 

A leragasztó egység képes az alufólia tekercseknél szükséges, egy darab középső ragasztó csíkot 

automatikusan a tekercsre felhelyezni.  

 

A leragasztó egységhez tartozik egy a fólia tekercs ragasztófej alatt beépített görgőforgató 

dörzshajtómű. 
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A leragasztó fej tekercses kiszerelésű ragasztószalag leadására alkalmas, matrica nélküli 

ragasztószalag felcsévélővel. 

 

Tintasugaras jelölő integrálása. 

 

Külön kérésre egy darab tintasugaras jelölő egység berendezéshez történő integrálását el tudjuk 

végezni. 

 

A jelölés során vagy dátum, vagy pedig egy egyedi kódszám kerülhet a termék csomagolásának külső 

vagy belső felére. Megrendeléskor a pontos jelölési paramétereket egyeztetni szükséges. 

 

A jelölés tartalmát ajánlatkéréskor pontosítani szükséges.  

 

Ké rjén tő lü nk aja nlatőt! 
 

Kőllé ga ink élé rhétő sé géi: 
 

 

Balázs Béla        Mayer István 

 

ügyvezető  gépészeti vezető 

 

Mobil: +36 20 9472 243      Mobil: +36 20 4218 530 

 

Telefon: +36 62 555 080      Telefon: +36 62 555 080 

 

Fax: +36 62 555 082       Fax: +36 62 555 082 

 

E-mail:        E-mail: 

balazsb@mechatronik.hu      mayeri@mechatronik.hu 

 

automatika@mechatronik.hu 
 

www.mechatronik.hu 

 

Hungary - 6791 Szeged 

Kond u. 1. 

 

Megközelítés: Térkép, javasolt útvonal az autópálya felől. 
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Ajánlatkérő űrlap 

Cégnév*   

Adószám*   

Cím*   

Kapcsolattartó neve*   

Kapcsolattartó elérhetőségei*   

Mobil/telefon* M: T: 

e-mail cím*   

      

Csomagolandó termék* Átlátszó fólia 

(a megfelelőt aláhúzni) Alu Fólia 

Tekercshossz (mm)* kérjük adja meg: mm 

Tekercs átmérő (mm)* kérjük adja meg: mm 

      

      

Rendelhető opciók     

(a megfelelőt aláhúzni) kérjük adja meg:   

Alu fólia tekercsragasztás* szükséges nem szükséges 

Tintasugaras jelölés* szükséges nem szükséges 

Jelölés a fólián (ha szükséges)* külső oldalon belső oldalon 

Jelölés típusa (ha szükséges)* dátum egyedi kód 

      

Egyéb megjegyzések:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A *-gal jelölt mezők kitöltése szükséges 
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