PREZENTUJEMY

Dozowanie

cieczy pieni¹cych
Maszyn¹, która zas³uguje na szczególn¹ uwagê firm bran¿y kosmetycznej i chemii gospodarczej jest dozowarka liniowa
typ LD-4. Jest to szeregowa nape³niarka objêtociowa wyposa¿ona w szeæ pomp dozuj¹cych regulowanych p³ynnie w zakresie
0,25 - 2.5 l. Dziêki funkcji dozowania dwukrotnego, mo¿liwe jest nape³nianie opakowañ o maksymalnej objêtoci 5 l.
Nalewaki s¹ ruchome - w trakcie nalewania koñcówki s¹ wprowadzane do wewn¹trz
opakowania. Opakowania zabezpieczone s¹
przed zanieczyszczeniem produktem przez
wysuwan¹ rynienkê. Automat jest skonstruowany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa. Ca³oæ os³oniêta jest
estetycznymi os³onami zabezpieczaj¹cymi obs³ugê przed ruchomymi czêciami maszyny.
Brak elementów formatowych (poza nalewakami, które nale¿y zmieniæ, je¿eli zmienia siê w znaczny sposób rednica szyjki
butelki) sprawia, ¿e maszyna jest ³atwa w
przezbrajaniu i obs³udze. Regulacji podlega
praktycznie po³o¿enie poszczególnych elementów prowadz¹cych, wykonawczych oraz
skok pomp dozuj¹cych.
Wydajnoæ maszyny wynosi ok. 2400
op./godz. przy dozowanej objêtoci 0,5 l, dla
p³ynów o gêstoci przeciêtnego szamponu.
Dla objêtoci 5 l (podwójne dozowanie) wydajnoæ oscyluje w granicach 800 - 1000 op./
godz.
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£atwoæ przezbrajania i obs³ugi, prostota
oraz uniwersalnoæ konstrukcji sprawiaj¹, ¿e
jest to automat przydatny szczególnie tam, gdzie
wystêpuje du¿a ró¿norodnoæ opakowañ i pakowanych p³ynów oraz zwi¹zana z tym koniecznoæ czêstego i szybkiego przezbrajania.
Jako uzupe³nienie dozowarki liniowej typ
LD-4 EMPAK oferuje zakrêcarkê automatyczn¹ typ ZA-4 oraz ca³¹ gamê etykieciarek automatycznych typu EA do etykiet
samoprzylepnych.
W ofercie znajduj¹ siê równie¿ urz¹dzenia transportu wewnêtrznego takie jak transportery tamowe i p³ytkowe oraz sto³y
obrotowe.
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Do wszystkich maszyn i urz¹dzeñ EMPAK za³¹cza szczegó³owe dokumentacje techniczno-ruchowe, a od niedawna równie¿
dokumentacje u³atwiaj¹ce walidacjê urz¹dzeñ.
Ponad trzydziestoletnia wspó³praca
E M PAKU z bran¿¹ farmaceutyczn¹
spowodowa³a, ¿e nasze maszyny cechuje
dzi niezawodnoæ, wysoka jakoæ i estetyka wykonania. Do ich produkcji stosowane s¹ atestowane materia³y, pozwalaj¹ce
na utrzymanie u u¿ytkownika standardów
GMP. W³asne biuro konstrukcyjne rokrocznie projektuje nowe maszyny i urz¹dzenia
spe³niaj¹cych indywidualne wymagania
Klientów.
Aktualnie w ofercie EMPAKU ka¿dy
producent farmaceutyków, parafarmaceutyków, kosmetyków, chemii gospodarczej, artyku³ów spo¿ywczych itp. mo¿e znaleæ co
dla swojej firmy. Jako automaty i pó³automaty EMPAK oferuje maszyny:
- do dozowania p³ynów,
- do odliczania okrelonej iloci tabletek, dra¿etek i kapsu³ek,
- do etykietowania opakowañ etykietami samoprzylepnymi,
- do znakowania kartoników jednostkowych,
- do zamykania opakowañ zamkniêciami
ró¿nych typów,
Sporód maszyn pakuj¹cych wykonywanych tylko jako automaty mo¿na wyró¿niæ:
- pakowarki tabletek, dra¿etek i kapsu³ek w
opakowania typu "blister" i "strip",
- sk³adarki ulotek informacyjnych.
- monobloki dozuj¹co  zamykaj¹co - etykietuj¹ce
- urz¹dzenia monta¿owe.
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