
A Unique Solutions PouchPlus® 1000 é o dispositivo de inserção com o
melhor desempenho para inserções e bolsas 2D e 3D. As correias de
alimentação emborrachadas, escoradas e de grau alimentar mantêm o
produto longe do sistema de acionamento e possibilita uma fácil limpeza. O

design simétrico da Unique Solutions Pouch Plus® 1000 possibilita uma fácil
conversão de operação esquerda para direita. O sistema acionado por servo,
sem escovas e controlado oferece inserção ou posicionamento precisos e
confiáveis ao estourar peças individuais de uma bandoleira contínua e
perfurada.

Processa de forma confiável praticamente
qualquer tipo de inserção sobreposta,
plana/2D ou 3D (imãs, folhetos, brinquedos)
e sachês (bolsas) secos/líquidos (até 50,8
mm/2 pol. de espessura).

Capaz de atingir altas velocidades para
acompanhar o processo da sua linha de
produção - até 750 peças por minuto graças
às unidades e servomotores duplos sem
escova.

 Lida simultaneamente com 2D/3D - na
mesma bandoleira.

Design compacto (talvez o menor no
mercado) que cabe facilmente em áreas
com espaço limitado, reduzindo a
interferência na linha de produção (LxCxA)
(399x386x287 mm / 15,7x15,2x11,3 pol.).

BENEFÍCIOS

dispositivo de inserção in-pak® e on-pak® para inserções e bolsas em 2D e 3D



RECURSOS-PADRAO

Lida com inserções 2D, 3D e bolsas (até
50,8 mm/2 pol. de espessura)
Motores e unidades servo duplos sem
escova
Ângulo de inserção completo de 360
graus
Armazenamento da receita
Alterações de parâmetros em
movimento
Direção intercambiável do rolo de guia de
entrada de alimentação
Troca sem ferramenta
Design compacto
Compatível com integração
HMI e painel de controle independentes e
portáteis
HMI sensível ao toque colorido e portátil
com menus de ícone
Sistema de acionamento patenteado
com o mínimo de componentes
necessários
Medição automática do comprimento
Rolamentos esféricos vedados de aço
inoxidável

Gabinete de controle de aço inoxidável e
cabeça de alumínio endurecido
anodizado

APLICAÇÕES

alimentos frescos
batatas fritas
cereais
congelados
doces
petiscos
petiscos assados

RECURSOS-OPCIONAIS

Correspondência de velocidade
Sensor de produto
Cabo de sinal de produto
Cabo com defeito
Torre de sinalização/semáforo de
três luzes
Extensões de cabos
Sistema de cola termofusível

https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/alimentos-frescos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/batatas-fritas/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/cereais/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/congelados/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/doces/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos/
https://www.tnasolutions.com.br/aplicacoes/petiscos-assados/


ESPECIFICAÇÕES

US PouchPlus® 1000*

velocidade de entrega m/min (pol./min) @110VAC até 224 (8800)

comprimento do gabinete/cabeça mm (pol.) 445/387 (17,5/15,2)

largura do gabinete/cabeça mm (pol.) 287/399 (11,3/15,7)

altura do gabinete/cabeça mm (pol.) 190/286 (7,5/11,25)

peso da cabeça de inserção  kg (lbs) 25 (55)

peso do gabinete de controle    kg (lbs) 14 (30)

Tela LCD sensível ao toque  mm (pol.) 91 (3,6)

cabos umbilicais para conexão ao gabinete de controles remotos  mm (ft) 1,8 (6) cabos mais longos estão disponíveis

largura das inserções  mm (pol.) 13 (0,5) a 152 (6)

comprimento das inserções  mm (pol.) 44 (1,75) a 610 (24)

espessura da inserção  mm (pol.) 51 (2)

classificação ambiental NEMA 4X

requisitos de energia 100-240 VAC 1Ø, 50/60 Hz, 10A máx.

*conformidade CE – maquinário de baixa tensão

todas as especificações acima estão sujeitas a alterações e podem diferir de acordo com o produto, favor confirmar ao fazer o pedido.

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


