Seladora

ProLacre
A melhor solução para aplicação de lacres de segurança
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A solução ProLacre alia posicionamento exato do sleeve (lacre termoencolhível) e encolhimento em
uma estrutura compacta de monobloco. ProLacre é uma máquina de alta velocidade que atende todas
as especificações internacionais para mercados: farmacêuticos, cosméticos, limpeza e alimentar.
Estrutura mecânica adota o projeto modular
tornando a troca de frascos rápida e fácil sem uso
de ferramentas;
Sistema de controle por IHM tipo touch screen;
Movimentação por servo motor ou fotocélula;
Alimentação de rótulo em bobina;

Equipada com kit rotulador (torpedo) de acordo
com o frasco que será utilizado;
Com sistema de pré posicionamento de lacres;
Incluso em sua estrutura Túnel Twister® de
termoencolhimento;
Capacidade produtiva: máximo até 60.000/hora;
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ProLacre

Modelo de Equipamento:
Sistema de corte:
Produção por hora:
Controle e velocidade:
Kit de aplicação
Motorização
(9 motores inclusos)

Potência Instalada
Rede de alimentação
Sistema de segurança

Material a ser usado
Peso

ProLacre 8000
Rotativo
Até 8.000 frascos por hora
Ajuste na IHM ( touch screen ) + sensor foto elétrico
Kit de aplicação (torpedo) para um dimensional (frasco )
a) 01 Servomotor ( puxada Sleeve )
b) 01 Motor de corrente alternada ( corte do sleeve )
c) 02 Motores de passo ( inserção do sleeve no frasco )
d) 01 Motor ( separação de frascos universal )
e) 01 Motor ( regulagem elétrica de altura )
f) 01 Motor ( movimentação da esteira )
g) 01 Motor ( apalpador ou pocisionador do lacre )
h) 01 Motor ( soprador do túnel Twister )
12 KW
220V – 380V – 440V – 50/60HZ ( trifásico ) a ser definido
- Portas e proteções frontais quando abertas, desligam o equipamento
- Partes móveis e rotativas – protegidas por carenagens
- Botões de emergência
PVC, PET , OPS
540 Kg

Desenhos Técnicos - Dimensões:
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