
_Els nostres equips

Catalunya

Fabricant de maquinària d’envasat
Catalunya

Característiques:
• Alt rendiment (OEE>95%).
• Servei d’atenció al client durant la vida útil de la màquina. 
• Moviment servomotoritzat.
• Gran precisió d’emplenament controlat des de HMI. 
• Fàcil accés per netejar el sistema de soldadura. 
   Sense necessitat d’eines.
• Injecció de gas inert.
• Baix manteniment.
• Calibració de temperatura independent de cada 
   mordassa de soldadura des de la pantalla tàctil. 
• Diagnóstic a distància vía ethernet.
• Màquina monobloc i completament hermètica.
• Ajust automàtic de longitut de stickpack.
• HMI per múltiples receptes. 
• Detector de stick buit.
• Moviment de broquet independent + vàlvules de tancament.
• Lubricació centralitzada.
• Desbobinador amb portes de tancament de seguretat.
• Alineació automàtica de bobina.
• Eix porta-bobines expansible.
• Possibilitat d’adaptació de la longitud de l’stick per 
   pantalla.
• Matriu de tall segons forma desitjada. 

Tipus de stickpack:
• Lap seal.
• Fin seal.
• Stick con forma.

Equipament adicional:
• Làser/Impressora tèrmica/Injecció de tinta/
   Transferència tèrmica.
• Sistemes d’alimentació per buit/sensfí/elevador.
• Unió automàtica de bobines ininterrompuda.
• Barra antiestàtica.
• Làmpades UV.

Sistemes de dosificació:
• Sistema de dosificació volumètric.
• Sistema de dosificació amb sensfí.
• Bombes de pistó.
• Caudalímetre.
• Sistema de dosificació amb temporitzador.

Stick 
amb forma

Màquina multipistes dissenyada per fabricar sticks amb 
forma. Fins a 10 pistes.



Stick amb forma

2. Pistes per tall en forma. 3. Fotocèl·lula.1. Tall amb forma.

DATOS

650 mm

2 - 10 pistes

25 - 80 mm

180 mm*

76 mm

450 mm

600 spm

5 kw

380 l.

*Altres dimensions sota comanda. 

CONCEPTE

Ample màxim de bobina.

Nombre de pistes.

Ventall d’ample de stickpack.

Llargada màxima stickpack.

Eix de bobina.

Ø màxim de bobina. 

Producció màxima.

Consum estàndar d’energia.

Consum estàndar d’aire (l./min).

 
 

Sticks amb forma per líquids, granulats i pols.

Oferint un obre fàcil, l´stick en forma permet als consumidors dispensar tot el contingut d’una manera òp-
tima. El lap seal al costat, fa que la superfície posterior del stick quedi totalment lliure per a impressions de 
tipus promocional o per a instruccions d’ús. La millor opció per a diferenciació de producte i mostres.


