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سایت www.emc-co.ir :

 ظرفیت کیسه گیری  477 :کیسه در ساعت .
 شاسی و بدنه  :رنگ الکترواستاتیک کوره ای ضدخورندگی و خرابی ازجنس آهن باآلیاژ .ST37
 ظرفیت کیسه گیری  67الی  07کیلوگرم.


دقت توزین ± 07گرم در هرکیسه .



دارای شمارنده تعدادکیسه ها ی پر شده وهمچنین قابلیت تنظیم وزن دلخواه برای پرکردن کیسه ها .



قابلیت تنظیم تعدادکیسه های موردنظر روی دستگاه که بعد از رسیدن به آن تعداد  ،کیسه گیری متوقف میشود
(جهت سهولت در بارگیری )

 مجهز به سیستم کنترل پرکنی دردو سرعت متفاوت در هر سیکل  ( ،سریع وآهسته ) جهت حصول سرعت باال ودقیق
ترین وزن ممکن.


دارای دو اسکرو فیدر  :مارپیچ بزرگ ( سرعت ) و مارپیچ کوچک ( دقت )  .همراه با دو موتور مستقل جهت انتقال آسان
مواد به داخل هاپر توزین .



موتور ها مارک موتوژن تبریز .



دارای سیستم کنترل دور ( اینورتر ) جهت کنترل و ترمز موتور کوچک جهت دستیابی به دقیق ترین وزن ممکن در هر
کیسه .



دارای سیستم توزین دیجیتال همراه با هاپر مستقل توزین مواد  ،شامل  4عددسنسورتوزین ( لودسل ریویر ) .

 مجهز به دریچه تخلیه سریع مواد به داخل کیسه باعملکرد پنوماتیکی.


دارای کیسه گیر اتوماتیک با عملکرد پنوماتیکی با طراحی کامالً ایمن جهت جلوگیری از آسیب دیدگی دست اپراتور .



دارای قیف دو جداره مجهز به کانال خروجی گرد وغبار و هوای داخل کیسه  .جهت کاهش آلودگی محیط.



تجهیزات پنوماتیک شامل شیرهای کنترل و جک های مارک فستو .



قابلیت ارائه و اضافه نمودن نوار نقاله  .دارای سیستم جی ام وگارد قابل تنظیم برای کیسه های باسایزهای مختلف
جهت انتقال آسان کیسه به سمت قسمت دوخت وهمچنین قابلیت تنظیم ارتفاع  .قابل سفارش در طول  6متری و
بیشتر .

 مجهز به سیستم  PLCو نمایشگر تمام لمسی صنعتی  ،با منوی فارسی ( جهت سهولت کارکرد با دستگاه ) به
همراه کالیبراسیون نرم افزاری .


دارای سیستم عیب یاب داخلی .



مدت زمان نصب دستگاه کمتر از یکروز کاری همراه با آموزش کامل کیسه گیری وکارکرد بادستگاه توسط کارشناسان
مجرب.

 الزم به ذکراست هزینه نصب وراه اندازی،ایاب وذهاب واقامت کارشناسان به عهده گروه طراحی ومهندسی ای ام سی
میباشد.


دارای  64ماه گارانتی بدون قید و شرط و  67سال خدمات پس از فروش .

