
O tna robag® 5 é a mais recente adição à popular linha tna robag de
soluções verticais, preenchimento e vedação (VFFS) da tna. O tna robag 5 é
o sistema de embalagem VFFS mais rápido do mundo e pode atingir
velocidades ultra-altas até 300 pacotes por minuto. Disponível em várias
configurações de mandíbula para apoiar uma grande variedade de tipos e
tamanhos de pacotes.

A adição do tna robag 5 é a peça final do sistema de performance ultra-alta
5.0 da tna, posicionando a tna como a única fornecedora global que oferece
uma solução completa de empacotamento e embalagem com velocidade
ultra-alta para pacotes pequenos de estilo travesseiro em segmentos de
petiscos e doces. Esta solução altamente compacta e totalmente integrada
permitirá que os fabricantes de petiscos e doces dobrem a produtividade
sem precisar aumentar o espaço necessário.

Entre em contato conosco em qualquer lugar, em qualquer momento para
obter mais informações.

Embalagem de altíssima velocidade para
pacotes pequenos do tipo travesseiro no
mercado de petiscos e doces

Performance ultra-alta que atinge até 300
pacotes por minuto, aumentando a eficiência
e reduzindo o desperdício

Flexibilidade para converter linhas de
embalagens duplas em linhas de
embalagem única, reduzindo os custos de
propriedade e manutenção com o menor
espaço necessário possível

Integra-se com o tna ropac® 5 para oferecer
velocidades ultra-altas de empacotamento
automático que atingem 300 pacotes por
minuto

Ponto de controle único com sistema de
software tna intelli-sys® para obter um
sistema de controle central ou
gerenciamento remoto

Várias configurações de mandíbula para
apoiar uma grande variedade de tipos e
tamanhos de pacotes

RECURSOS-PADRAO

Sistema de empacotamento totalmente integrado com:
tna intelli-weigh® 0220 omega com 20 cabeças de
pesagem
Codificador de datas tna intelli-date® 5
Detector de metais tna hyper-detect® 5.1

Vedação ultrassônica com movimento contínuo – substitui a
tecnologia térmica para alcançar velocidades ultra-altas
Controlador CXE em tempo real – um computador de placa
única baseado em RTOS Linux incorporado com uma taxa
de leitura de 1 ms
Interface de usuário (UI) simples – minimiza os ajustes
manuais e a intervenção através da automação
Design em aço inoxidável para atender às normas
alimentares globais

APLICAÇÕES

doces
petiscos

BENEFÍCIOS

sistema de empacotamento VFFS de performance ultra-alta

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/


PARA ENCONTRAR COMO VOCÊ E SUA EQUIPE PODEM OBTER MAIS DAS SOLUÇÕES TNA, CONTACTE-NOS
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