
Przenosimy na wyższy poziom

Opis

Jednostka odbierająca CU wspomaga pracę operatora 

i zapewnia ciągłość produkcji poprzez redukcję przesto-

jów związanych z wymianą pełnych opakowań zbiorczych 

na puste. Jednostka CU komunikuje się ze urządzeniami 

zewnętrznymi (robot, wtryskarka etc.) i w przypadku otrzy-

mania informacji o napełnieniu pojemnika, zatrzymuje 

transporter, podstawia nowy pojemnik oraz wznawia 

pracę transportera. Opcjonalnie, w celu weryfikacji ilości 

produktów w opakowaniu zbiorczym, urządzenie może 

zostać wyposażone w wagę lub licznik detali umieszczony 

na transporterze poprzedzającym moduł CU.

NajważNiejsze parametry

• Urządzenie zaprojektowane do pracy z pojemnikami EURO 

w 4 standardowych rozmiarach

• Komunikacja z urządzeniami produkcyjnymi

• Kontrola pracy transportera, zatrzymanie transportera na 

czas wymiany pojemników

• Sygnalizacja świetlna napełnienia pojemnika

• Czas zatrzymania transportera <5 s przy maksymalnej pręd-

kości
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opcje

•  Modyfikacja wymiarów urządzenia pod pojemniki o niestandardowych rozmiarach

•  Adaptery dla niestandardowych pojemników

•  Sygnalizacja dźwiękowa napełnienia pojemnika

•  Waga kontrolna umożliwiająca zliczanie detali w pojemnikach

•  Doposażenie w moduły odbierające i odkładające pojemniki na stosach

•  Zbieranie oraz eksport statystyk

•  Panel HMI do wyświetlania statystyk i obsługi urządzenia

parametry techNiczNe

Masa: 80kg

Ciśnienie sprężonego powietrza: 5-6 bar

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 7 bar

Temperatura otoczenia: 0OC - 43OC

Zasilanie: 230V / 50Hz

Moc znamionowa: 75W

Maksymalne zużycie sprężonego powietrza: 2 l/min

Natężenie hałasu: <60dB
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Dane na temat jakości i możliwości zastosowania produktów nie stanowią gwarancji właściwości, lecz 
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CU-300 CU-400 CU-600 CU-800

Obsługiwane
pojemniki

EURO 300x200 EURO 400x300
EURO 300x200*

EURO 600x400
EURO 400x300*
EURO 300x200*

EURO 800x600
EURO 600x400*
EURO 400x300*
EURO 300x200*

A 385 485 685 885

B 1088 1388 1988 2588

C 387

D 1928

* po zastosowaniu odpowiedniego adaptera


