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Înalţime H1

Înalţime H2

*H1: cu margine superioară deschisă; *H2: cutie închisă

Dimensiuni:

Lăţimea foliei:

125 mm 1630 1800 1150Cutie Dimensiuni

Lungime de la 220 la 600 mm

de la 100 la 500 mmLăţime

GOLDFLEX 56/587608 formează automat baza cutiilor de tip 
american, pe loturi cu același format, prin plierea celor 
patru margini inferioare. Crearea bazei cutii se 
realizează într-un mod foarte fiabil datorită 
sincronizării perfecte a pârghiilor (mișcărilor) de 
închidere. Un cap de prindere cu ventuze, 
acţionat de o unitate Venturi, preia cutia din 
depozitul laterale, reţinându-o în timpul 
deschiderii, care are loc printr-un sistem de 
contrast. Formarea de cutii cu baza pătrată 
este de asemenea posibilă prin punerea în 
aplicare a unui sistem complet conceput 
special cu acest scop. După crearea cutii, 
aceasta este închisă cu o bandă adezivă sau 
prin termolipire cu ajutorul unui dispozitiv de 
închidere pentru bazele cutiilor GOLDTAPE și 
este astfel pregătită pentru trimiterea la o linie 
de umplere manuală sau automată Pick & Place. 
Forma compactă a GOLDFLEX permite 
introducerea cu ușurinţă în liniile pre-existente și 
permite optimizarea spaţiilor.

DESCRIERE TEHNICĂ 
Structura mașinii este din tablă de oţel pliată, înșurubată și vopsită. Mașina este controlată printr-un sistem de comandă 
electronic dedicat cu EPROM și afișaj ACL pentru interfaţă operator de 40 caractere pe 2 linii. Acţionare electropneumatică. 
Protecţii împotriva accidentelor din metacrilat transparent cu micro-întrerupătoare de siguranţă.

Caracteristici tehnice:

ź Greutate: 515 Kg;
ź Alimentare electrica: trifazica, 400 V / 50 Hz 0,4 kW;
ź Temperatura de utilizare: intre + 5°C si + 35°C;
ź Dimensiuni pe plan: 2170 x 1670 mm;
ź Nivel de zgomot: 78 db;
ź Alimentare pneumatica: 6 bar, 22 nl pe ciclu;
ź Protectie electrica: IP 54;
ź Inaltimea planului de lucru: 650 + 100 mm;
ź Productie: 900 cutii/ora;
ź Capacitate depozit standard: 1000 mm (aproximativ 

100/110 cutii).
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