ÌÀØÈÍÈ ÇÀ ÎÏÀÊÎÂÀÍÅ
ÍÀ ÌËßÊÎ È ÌËÅ×ÍÈ
ÏÐÎÄÓÊÒÈ
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ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ
ЗА БУТИЛКИ
ÄÁ 1500

Дозатор

ËÁ 1500

Етикетираща
машина

Дозатор
с лифтове

Стек
машина

ËÁ 3000

Етикетираща
машина
+джет

Полуавтоматичен
дозиращ моноблок
(ръчно поствяне на капачки,
автоматично завиване)

Стек
машина

ËÁ 3000À

Етикетираща
машина
+джет

Буферен
плот

Автоматичен дозиращ моноблок
(автоматично поставяне на
капачки и автоматично завиване)
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Ориентиращ
модул

Стек
машина

ЛИНИЯ ЗА ДОЗИТАНЕ И ОПАКОВАНЕ НА ПРЯСНО МЛЯКО И АЙРЯН
В ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ С ВИНТОВИ КАПАЧКИ - ЛБ 3000А
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ЛИНИЯ ЗА БУТИЛКИ - ЛБ 3000А
Линията е предназначена за дозиране и опаковане на различни видове течни хранителни продукти: прясно мляко; айрян; боза; студен чай;
натурални сокове и др. в пластмасови бутилки с обем от 0.25л. до 1л. с винтови и “щрак” капачки и диаметър от 60 мм до 85 мм.
Режимът на работа е автоматичен.
Производителност - 4 000 опаковки на час за бутилки с обем 0,300л. и 3 000 опаковки на час за бутилки с обем 1л.
ЛИНИЯТА СЕ СЪСТОИ ОТ СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:
АВТОМАТИЧЕН ДОЗИРАЩО-ЗАТВАРЯЩ БЛОК
1. Етикетиращо-датиращ модул (използва се самозалепващ етикет; приставка за джет принтер);
2. Буферен плот;
3. Автоматичен дозиращо-затварящ блок (дозира по 12
бутилки едновременно); Състои се от:
• Дозатор (включва изравнителен съд, помпа, дозатор с 12
броя дюзи);
• 11 бр. сервизни касетки със сменяеми вложки за
различните видове бутилки;
• Сортиращ елеватор за автоматично ориентиране и
поставяне на капачки;
• Завиващ модул ( автоматично завива 12 капачки едновременно);
• Разтоварващ модул - пакер ( автоматично прехвърля
готовите бутилки върху транспортна лента)
4. Подреждащо-ориентиращ модул ( определя формата на
стековете и подава към стек машината съответния брой
бутилки.
5. Стекираща машина.
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ÑÎÐÒÈÐÀÙ ÅËÅÂÀÒÎÐ ÇÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÎ
ÎÐÈÅÍÒÈÐÀÍÅ È ÏÎÑÒÀÂßÍÅ
ÍÀ ÊÀÏÀ×ÊÈ

ËÈÍÈß ÇÀ ÁÓÒÈËÊÈ
ËÁ 3000À
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ТЕХНИЧЕСКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПАРАМЕТРИ:
1. Тип –автоматична
2. Капацитет – 3000 оп. на час (за бут. от 1л. ) и
3500 оп. на час (за бутилки от 0,5л.)
3. Използвани опаковки – пластмасови бутилки
с обем от 0,25 до 1 л. и диаметър от 60 мм. до 80
мм.
4. Използван етикет – самозалепващ тип
(височина от 30 до 80 мм).
5. Стойка приставка за джет- принтер (за дата,
партида и час)
6. Дозираща система – по 12 бутилки
едновременно
7. Електронна настройка на дозата
8. Точност на дозиране ± 3%
9. Сервизни касети 11 броя за 12 бутилки
10. Сменяеми вложки – 33 бр.
11. Електро и пневматично захранване 380 V ,
18 kW ,50 Hz, предпазен клас IP 43 , налягане 8
bar 200 L/min
12. Маса 1800 kg
13. Размери L 9340mm W 1325mm H 2095mm
14. Управление, настройки и контрол на
машината – цветен тъч скрийн дисплей
15. Ел.табло – пневматика,ел част и електроника.

АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ОПАКОВАНЕ НА КИСЕЛО МЛЯКО
АОКМ 8000М
Процесът на работа на АОКМ 8000М е напълно автоматичен.
Машината е предназначена за дозиране и опаковане на течни и
кремообразни кисело-млечни продукти в пластмасови кофички с
диаметър 95 мм.
Настройките за работа на машината се задават от оператор,
посредством цветен тъч скрийн диспей. Машината има вградена 5канална датираща система( HP технология), UV-бактерицидна
лампа за облъчване на опаковката и система „Пакер“, която
позволява готовата продукция автоматично да бъде прехвърлена в
търговска касета ( 20 бр. опаковки едновременно).
Обслужващият персонал е 2 човека, чиито ангажименти са
да зададат съответните настройки за грамаж и дата, да зареждат
машината с празни кофички и капачки, да подават празни търговски
касети и да изнасят пълните с готова продукция.
Машината има зададен контрол на кофички, капачки, налягане и
температура на залепващите глави. При подаване на сигнал за
грешка от съответния сензор машината спира за корекция.
Високата производителност на машината и устройство „Пакер“ дават
възможността на всеки 7 седем секунди да излиза пълна търговска
касета с 20 опаковки.
Измиването на машината се извършва посредством
циркулация на измиващ разтвор през дозиращата инсталация на
машината. Системата има ротационни миещи глави.
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МАШИНИ ЗА ОПАКОВАНЕ НА КИСЕЛО МЛЯКО
Технически и
експлоатационни
характеристики

АОКМ 8000М

МОКМ 6000

МОКМ 3000

Предназначение

Дозиране и опаковане на течни и
кремообразни кисело-млечни продукти

Дозиране и опаковане на течни и
кремообразни кисело-млечни продукти

Дозиране и опаковане на течни и
кремообразни кисело-млечни продукти

Режим на работа

Автоматичен

Полуавтоматичен

Полуавтоматичен

Използвани опаковки

кофички с диаметър 95 мм. (PP; PS; PET)

кофички с диаметър 95 мм. (PP; PS; PET)

кофички с диаметър 95 мм. (PP; PS; PET)

Производителност

8000 оп./час

6000 оп./час

3000 оп./час

Точност и дозиране
± 2% точност

Дозата се настройва електронно
Възможност за дозиране на опаковки от 0,2л. до 0,5л.

Дозата се настройва електронно
Възможност за дозиране на опаковки от 0,2л. до 0,5л.

Дозата се настройва електронно
Възможност за дозиране на опаковки от 0,2л. до 0,5л.

Габарити

L2900 mm W1200mm H1700mm; 650 кг.

L2900 mm W1200mm H1700mm; 500 кг.

L2900 mm W1000mm H1700mm; 300 кг.

Електро пневматично
захранване

380V, 6kW ,50Hz, предпазен клас IP 43,
налягане 7 bar 300 L/min

380V, 6 kW, 50 Hz, предпазен клас IP 43,
налягане 7 bar 200 L/min

380V, 6 kW, 50 Hz, предпазен клас IP 43,
налягане 7 bar 150 L/min

Управление, настройки
и контрол

Цветен тъч скрийн дисплей

Управляващ контролер

Управляващ контролер

Състав на машината

1. Подаваща система по 20бр.
2. Дозираща система по 20 бр.
3. Принтерна система – дата
4. Залепваща система по 20 бр.
5. Разтоварваща система – ПАКЕР
6. Лифтова система
7. Сервизни касетки – 7 бр.
8. Измиваща система - 3 бр. ротационни
миещи глави
9. UV -бактерицидна лампа
10. Магазин за капачки – 3 бр.
11. Автоматичен контрол на работа

1. Подаваща система по 20 бр.
2. Дозираща система по 20 бр.
3. Принтерна система – дата
4. Залепваща система по 20 бр.
5. Разтоварваща система – ПАКЕР
6. Сервизни касетки – 4 бр.
7. Измиваща система
8. Магазин за капачки – 2 бр.
9. Контрол на работа

1. Подаваща система по 20 бр.
2. Дозираща система по 20 бр.
3. Принтерна система – дата
4. Залепваща система по 20 бр.
5. Разтоварваща система – ПАКЕР
6. Сервизни касетки – 1 бр.
7. Измиваща система
8. Магазин за капачки – 1 бр.
9. Контрол на работа

Обслужващ персонал
Гарнция

2 оператора

3 оператора

3 оператора

1 година

1 година

1 година
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ЛИНИЯ ЗА СИРЕНЕ ФЕТА

• МИЛКО МИЛУШЕВ • ЕТ
гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ 15,
тел.: 038/663740 • 0887/915068 • 0897/892431
е-mail: milko_milushev@yahoo.com
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