VOLAUTOMATISCHE OPSTEKER
Bates ontwikkelt en produceert sinds 1910 geavanceerde vulmachines voor het vullen van papieren of
plastic ventielzakken, open-mond-zakken en bigbags. Bulkgoederen zoals kolen, zand, suiker, granulaat,
potgrond, zout, hooi, hout(vezels), diervoeder en korrels en poeders in alle soorten en maten worden stofvrij, efficiënt en in de juiste hoeveelheden verpakt en gestapeld.
Bates levert zowel de vulmachines als de randapparatuur zoals sealers, opstekers, palletiseer-robots en
wegers.
Alles om uw proces snel en storingsvrij te laten verlopen.

BA 750 volautomatische opsteker voor ventielzakken
Deze opsteker kan op meerdere vulmachines volautomatisch ventielzakken opsteken, en bestaat uit volgende componenten:
•

Een magazijn voor de lege zakken

•

Een oppaksectie waar de zakken vanuit het magazijn gesepareerd worden

•

Een dummy om het ventiel voor te vormen en over te geven aan een grijperarm

•

Een opsteekbalk waarover de grijperarm loopt en een zak vanuit de dummy overgeeft aan de vulpijp

Magazijn: kan bestaan uit een vlakke band, waarop de lege zakken in stapels gelegd worden, een opnamebak voor kleine aantallen zakken of een cassettesysteem, waarbij de zakken in een cassette aangevoerd worden. Deze uitvoering bepaalt met welke regelmaat hervullen van het magazijn nodig is.
Opsteekbalk: deze bevind zich boven de vulmond en de grijperarm verplaatst zich over deze balk van
het oppakpunt naar de vulmachine(s) . De lengte van deze balk is standaard /maximaal 6 meter.
Afhankelijk van het aantal vulmachines (maximaal 4) kan deze opsteker tot 750 zakken per uur opsteken.

Dit type opsteker kan separaat van de vulmachines functioneren, is toe te voegen aan bestaande vulmachines, er zijn versies
voor opsteken op een horizontale of verticale vulpijp

Specificaties

✓ Luchtverbruik 22 Nl/zak, 6 bar
✓ Elektrisch verbruik 1,5 kWh

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een offerte. Wij onderzoeken graag samen met u de mogelijkheden en configureren de meest
optimale oplossing voor uw situatie.
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