
A série tna robag® FX é a melhor solução de embalagem vertical,
preenchimento e vedação (VFFS) com velocidade ultra-alta de até 250 sacos
por minuto, usando configurações de mandíbulas triplas, duplas, simples ou
planas rotativas para embalar uma enorme variedade de tipos de sacos.

A tna robag® oferece as velocidades mais rápidas do mercado e, ao mesmo
tempo, reduz as taxas de rejeição, atingindo uma eficiência superior a 95% e
reduzindo os desperdícios abaixo de 0,5%. Inclui “Autoconexão” e “Auxílio de
Descarga” exclusivos da tna, que tornam a troca de formadoras rápida e
simples, com menos esforço físico para os operadores. Dessa forma, o seu
processo de embalagem é restabelecido rapidamente.

Maximize o desempenho de embalagem
com a mais curta transferência vertical do
mundo de produtos da balança para o
pacote, com um desperdício que pode
chegar a apenas 0,3%.

Minimize o impacto ambiental com a menor
pegada do mundo usando 20% menos
energia do que os sistemas concorrentes,
ao mesmo tempo que aumenta a
produtividade.

Tenha os melhores tempos de troca de
produtos com rápida descarga da
formadora, trocas de filme com emenda
automática e fuso duplo, troca de programa
do sistema com GUI de um toque, bem
como design fácil e simples.

Assegure-se de que as normas locais de
segurança alimentar sejam sempre
cumpridas com a detecção de metais
patenteada e as soluções de verificação
integradas da tna.

Maximize a eficiência da linha com o
software da tna, que suporta a operação
integrada com sistemas verticalmente
integrados.

Os formatos de sacos incluem: travesseiro,
bolsa/canoa, entretela, quattro-pack, bloco
de fundo, reto, corda, sachê, sela, euroslot,
furo redondo, resselável, zig-zag, saliência
para rasgar, faixa promocional, inserção,
pacote doy, trenstrip e multibag.

BENEFÍCIOS

sistema VFFS de alto desempenho



RECURSOS-PADRAO

Correias de puxar a vácuo de longa vida
útil monotrilho;
Telas sensível ao toque coloridas de 38,1
cm (15 polegadas)
Tensionador de filme com respostas
inteligentes
Formadora leve de troca rápida
Carregamento de filme de passagem
única
Integração perfeita com controle usando
apenas os dedos
Unidades de posicionamento automático
a vácuo
Mandíbulas de troca rápida acionadas
por servos
Removedor de produto/fechador de tubo
patenteado
Software de controle contínuo de
movimento tna intelli-system®

APLICAÇÕES

alimentos em pó
cereais
doces
massas
nozes
petiscos
petiscos assados

RECURSOS-OPCIONAIS

Sistema de alto desempenho
Interface Modbus/TCP para
aplicativos SCADA
Software de regulagem de
velocidade para produto em
vedação (PISD)
Opções de integração totalmente a
montante ou a jusante, incluindo:

pesadores multicabeças tna
intelli-weigh®

detectores de metal tna hyper-
detect®

aplicadores de código tna intelli-
date®

verificadores de código de barra
tna intelli-read®

coletores de sacos
insertadores
sistemas de sacos de corda
programáveis
esteiras de retirada tna
brocas
pesadores de verificação

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-em-po/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/massas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/nozes/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/


ESPECIFICAÇÕES

tna robag® FX 3ci

mandíbula
tripla giratória

mandíbula dupla
giratória

mandíbula simples
giratória

mandíbula plana
giratória

180 180 230 320 180 230 320 230 320 420

desempenho velocidade máxima de operação spm 250 150 150 150 100 100 100 125 125 75

utilitários

consumo médio de ar @6bar (87psi) L/min
(cfm) 3 (0,11) 6 (0,22)

controlador CX4

consumo de energia kW (hp) 4,2 (5,6) 3,5 (4,7) 2,8 (3,8) 3,5 (4,7)

tensão 3PH 208~480VAC

especificações

comprimento do saco

mínimo mm
(pol.) 50 (2)

máximo mm
(pol.) 180 (7,1)** 1000 (39,4)

largura do saco

mínimo mm
(pol.) 40 (1,6)

máximo mm
(pol.) 180 (7,1) 180

(7,1)
230
(9,1)

320
(12,6)

180
(7,1)

230
(9,1)

320
(12,6)

230
(9,1)

320
(12,6)

420
(16,5)

rolo de filme

largura
máxima mm

(pol.)
384 (15,1) 384

(15,1)
484

(19,1)
664

(26,1)
384

(15,1)
484

(19,1)
664

(26,1)
484

(19,1)
664

(26,1)
1000
(39,4)

diâmetro mm
(pol.) 400 (15,7)

peso máximo
kg (lbs) 50 (110,2)* 150

(330,7)

material de construção aço macio ou aço inoxidável revestido a pó

abertura de proteção do túnel mm (pol.) 610 (24)

altura    mm (pol.)

lowlander

total 1800 (70,9) 2360
(92,9)

formadora 1760 (69,3) 2360
(92,9)

midlander

total 1800 (70,9) 2360
(92,9)

formadora 1835 (72,2) 2360
(92,9)

highlander

total 1800 (70,9) 2360
(92,9)

formadora 1910 (75,2) 2360
(92,9)

altura da
mandíbula mm
(pol.)

lowlander 680 (26,8) 830
(32,7)

midlander 680 (26,8) 830
(32,7)

highlander 830 (32,7)

profundidade  mm (pol.) 1910 (75,2) 3200
(126)

largura  mm (pol.) 900 (35,4) 1700
(66,9)

peso  kg (lbs) 1000 (2204,6) 1500
(59,1)

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido. * 35kg é
recomendado para minimizar as variações de rastreio de filme. ** O comprimento do saco é indicativo e exige testes.

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

TNA Australia Pty Ltd, 24 Carter Street, Sydney Olympic Park NSW 2127, Australia Tel +61 2 9714 2300 Fax +61 297 482 970 tnasolutions.com info@tnasolutions.com


