
O sistema de empacotamento mais rápido do mundo para sacos flexíveis,
capaz de atingir velocidades até 300 sacos por minuto. Utilizando a
tecnologia semigiratória patenteada da própria tna, a empacotadora tna ropac
5 foi projetada para empacotar sacos de petiscos pequenos e médios do tipo
travesseiro. A maioria das larguras e comprimentos de sacos é manuseada
com facilidade para o empacotamento de várias aplicações, como petiscos,
doces, massas e cereais.

Velocidades incomparáveis graças à
tecnologia patenteada de empillhamento
semigiratório de sacos

Utiliza o inovador movimento de
empilhamento semigiratório em vez da
tecnologia ineficiente de coleta e queda a
vácuo, que leva à quebra do produto e a
tempo de inatividade da máquina

Projetada com uma largura de apenas 1220
mm e configuração opcional de
empacotamento duplo

Utiliza 5 atuadores pneumáticos que
reduzem drasticamente os requisitos de
alimentação e ar (comparado ao uso de até
100 atuadores pneumáticos)

Feita com menos peças móveis e projetada
para trocas sem a necessidade de uso de
ferramenta

Integração perfeita com a fabricante de
sacos através de monitores operacionais

RECURSOS-PADRAO

Design compacto com “uma máquina
por configuração de ensacadora”
Tela colorida sensível ao toque de
38,1cm (15 polegadas)
Nova colocação semigiratória e
inovadora de sacos em prateleiras
Trocas rápidas, sem ferramentas e de
fácil acesso para manutenção

APLICAÇÕES

cereais
doces
petiscos

BENEFÍCIOS

RECURSOS-OPCIONAIS

Verificadora de peso inclinada na
esteira de transporte de entrada de
alimentação para controlar a
precisão do peso dos sacos na
ensacadora

descrição do produto

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


ESPECIFICAÇÕES

tna ropac 5

tipo de modelo tna ropac HS 5 tna ropac UHS 5

desempenho velocidade operacional
máxima spm 135 300

utilidades
públicas

consumo médio de ar L/min
(cfm) 60 (2)

controlador CXE

consumo de energia kW (hp) 4 (5,5)

tensão VAC 380-415

especificações

sacos

comprimento
do saco

mínimo mm
(pol.) 160 (6,3)

máximo mm
(pol.) 415 (16,3)

largura do
saco

mínima mm
(pol.) 120 (4,7)

máxima mm
(pol.) 320 (12,5)

espessura do
saco

mínima mm
(pol.) 30 (1,2)

máxima mm
(pol.) 120 (4,7)

peso do saco

mínimo g
(lbs) 35 (1,2)

máximo g
(lbs) 300 (10,6)

pacotes

comprimento
do pacote

mínimo mm
(pol.) 292 (11,5)

máximo mm
(pol.) 600 (23,6)

largura do
pacote

mínima mm
(pol.) 200 (7,87) **

máxima mm
(pol.) 600 (23,6)

altura do
pacote

mínima mm
(pol.) 160 (6,3)

máxima mm
(pol.) 420 (16,5)

cubículo
principal

material de construção aço inoxidável (estrutura), lexan, escova aço inoxidável (proteção), aço macio com cromato
de zinco (componentes internos), alumínio anodizado.

dimensões

comprimento
mm (pol.) 3330 (131)

largura mm
(pol.) 1220 (48)

altura mm
(pol.) 2100 (83)

peso kg (lbs) 1900 (4200)

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido. **pacote carregado
em orientação “paisagem” (virado para o painel principal). Caso contrário, 292 (11,5).

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