
DOZOWNIK DO DOYPACKÓW

              

Tenco

Automatyczny monoblock do napełniania oraz zamykania doypacków. Urządzenie  może służyc do dozowania
musów owocowych, przecierów warzywnych oraz innych produktów spożywczych o  podobnej  strukturze,
kosystencji.  

MONOBLOK NAPEŁNIAJĄCO-ZAKRYWAJĄCY DO DOYPACKÓW NATRYSKOWYCH
MONOBLOK DO NAPEŁNIANIA I ZAKRYWANIA ELASTYCZNYCH TORBY TYPU DOYPACK W JEDNEJ OPERACJI.
Automatyczna linia napełniająco-zasklepiająca do napełniania i zakręcania worków elastycznych typu doypack (z
istniejącym dziobkiem) produktami płynnymi i półpłynnymi. Wszystkie części maszyny mające kontakt z produktem
wykonane są ze stali nierdzewnej 316L, uszczelek PTFE i FKM.

Stacja napełniania i zamykania ma drzwi dostępowe zarówno z przodu, jak iz tyłu konstrukcji. Maszynę uzupełnia
automatyczny zasilacz sieciowy.



Linia napełniająca działa poza pomocą pneumatycznej pompy wolumetrycznej Doselite, z regulowanym zakresem
dozowania od 5 do 1300 ml. Saszetka jest zamykana poza pomocą plastikowej zakrętki.

Główne cechy
Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej AISI 304, regulowana na nóżkach o regulowanej wysokości.
Elementy mające kontakt z produktem wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316
System wspomagania zaworu dozującego, zarządzany przez układ pneumatyczny. Zawór może wykonywać ruchy
wznoszące i opadające w celu wypełnienia wnętrza szyjki worka

Wejście - fotokomórka: maszyna zatrzymuje się w przypadku braku worków
Wyjście - fotokomórka: maszyna zatrzymuje się w przypadku problemów z systemem
Nakrętki - fotokomórka: maszyna zatrzymuje się w przypadku, gdy uzupełnienie zakrętek nie jest wystarczające.
Maszyna załącza się ponownie po ponownym załądowaniu nakrętek.
Panel sterowania ze stali nierdzewnej AISI 304.

Maszyna obsługiwana przez panel sterowania z ekranem dotykowym

Cechy jednostki dozującej

wolumetryczna pneumatyczna maszyna dozująca Doselite
trójdrożny zawór pneumatyczny do produktów gęstych i/lub półgęstych
pneumatyczny zawór dwudrogowy do napełniania opakowań

Cechy jednostki zamykającej

wibracyjny podajnik zakrętek ze stali nierdzewnej AISI 304
 system opuszczania zakrętkl dla jednego rozmiaru zakrętki
 trzpień ze stali nierdzewnej do zamykania plastikowych zakrętek, 1 rozmiar

Dane kontaktowe

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37

37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042

E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

 
www.destiller.pl


