GLUEMATIC
A GLUEMATIC é uma máquina
formadora de caixas de cartão com
carregador automático.
A máquina permite a abertura,
enchimento e fecho de caixinhas através de injeção de cola a quente.

Assista ao vídeo

https://youtu.be/ZhpLFouJJtg

Esta máquina formadora, está projetada para responder às atuais necessidades do mercado, podendo
aplicar-se a diversos setores: alimentar, perfumaria e cosmética, produtos farmacêuticos. A versatilidade, o volume reduzido, a possibilidade de automação e a mudança de formato simples são algumas das suas vantagens.

*a conjugação das três medidas máximas requer uma análise
do departamento de projeto

•Equipamento totalmente ajustável.
•Programável para vários produtos.
•Cadência de 30 caixas por minuto.
•Servo motorizada.
•Sistema de colagem a quente.

•Ecrã tátil programável.
•Opção carregador de palas.
•Possível fornecimento para outras dimensões
de caixa / produto.

DISPENSADOR DE CAIXAS
Este módulo tem como objetivo armazenar as
caixas
carregadas
pelo
operador
que
posteriormente são retiradas, uma a uma, por
vácuo para a primeira estação da máquina.
É composto por: fotocélula que deteta a presença
das caixas no dispensador; manipulador; conjunto de ventosas.

A alimentação automática da embaladora é feita através de um transportador que pode ter um manipulador
para empilhar o produto.

ENTRADA DO PRODUTO
O produto é levado até à estação de
enchimento das caixas num transportador composto por uma esteira de
plástico com pockets ajustáveis,
acionada por um motor elétrico.
É composto por esteira de plástico
com
pockets ajustáveis; motor
elétrico; guias reguláveis para o produto.

O sistema de cola, tem como função fundir e bombear a cola para os
dois injetores.

ENCHIMENTO DE CAIXAS
As caixas são abastecidas através de um
empurrador.
É composto por: fotocélula que deteta a
chegada do produto; motor passo-a-passo
que aciona o empurrador para a frente e
para trás com ajuste de velocidade; cilindro
pneumático que sobe e desce o
empurrador, sensor de final de curso.

A máquina de marcação permite imprimir na embalagem após o fecho.

EMBALAMENTO
Neste sector as caixas são cheias e fechadas
por etapas e transportadas até ao módulo extrator. O transporte é feito através de
empurradores que estão acoplados a correntes e
que por sua vez são acionadas por dois servomotores.
O espaçamento entre empurradores é
regulável, permitindo desta forma a utilização
de caixas com várias dimensões.

O módulo de vácuo é um sistema autónomo que permite fazer extração de
caixas de forma eficiente e fiável.
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