
Automata palackozó gépsor





Palacköblítés

Megfogó csipeszei öntött korrózióálló acélból készülnek EPDM betéttel, mely a pa-
lackok kíméletes megfogását teszik lehetővé. Miután a palack nyakát megfogja a 
megfogó csipesz, kényszerpálya segítségével palacknyílással függőlegesen lefelé 
a fúvókák fölé kerül. Amennyiben a palacköblítő fúvókák valamelyike fölött nincs 
palack ott nem történik (öblítő)vízadagolás. A palacköblítés időtartamát (ezzel 
összefüggésben a lecsepegtetés idejét) állítani lehet. A palacköblítő alapkivitel-
ben egykörös, azaz egyidejűleg  egyfajta öblítő folyadék kezelésére alkalmas és az 
öblítő folyadékot összegyűjtést követően a lefolyóba engedi.

Modellszám - Mosófejek száma I9 I12 I16 I20
Névleges teljesítmény

(palack/óra) 2000 3000 4000 5000



Palacklégtelenítés - 
inertgáztöltés

• Egy vákumszivattyú eltávolítja a levegő nagy részét a palackból
• A palackot inertgázzal fecskendezi be
• A töltési folyamat során a termék csak a palackban találtható
   inertgázzal érintkezik



Töltés

Saját elektromos max-min. szintszabályzós szigetelt tartállyal rendelkezik mely 
belülről polírozott jól tisztítható fertőtleníthető (gőzölhető is). A tartály szint-
szabályzója a termékbeeresztő szelepet és a termékszivattyút működteti. A 
töltő csapok rendkívűl pontos töltési szint beállítását teszik lehetővé, karban-
tartás fertőtlenítés céljából gyorsan le- és felszerelhetők. A töltés gravitáci-
ós elven valósul meg.  A csapok alatti palackemelő talpak rugó emelésűek és 
kényszerpályás visszatérésűek.

Modellszám - Töltőfejek száma P6 P8 P10 P12 P16 P20
Névleges teljesítmény 1t5mm-

es szelepátmérőnél, gravitációs 
töltéssel (liter/óra)

600 800 1200 1600 2200 3000



Zárás

Robosztus felépítésű kombinált zárótoronnyal, automata csavarkupak adagolásá-
ra vagy parafadugós zárásra alkalmas. A pilverzáró egység négygörgős zárófejjel 
(két menetelő és két peremező görgős) rendelkezik, ha nincs kupak nem zár a 
zárófej.



Technikai adatok

I9P8SR/VX/CX
Műszaki adatok:
•  Kapacitás: 1000 palack/óra
•  9 db öblítőszelep
•  8 db töltőszelep
•  1 db zárás állomás
•  Palackátmérő: 55 - 115 mm
•  Palackmagasság: 220 - 370 mm
•  Töltőszár átm.: 15 mm
•  Csavarzár: BVS 30x60 
•  Beépített elektromos teljesítmény: 2 kW (400/230 V, 50 Hz)
•  Öblítővíz bemenet: 1/4”
•  Öblítővíz felhasználás: 70 - 140 cm3/
•  Öblítés időtartama (1500 pal/ó): 2,4 sec.
•  Kicsepegtetés időtartama (1500 pal/ó): 8,4 sec.
•  Termékbemenet: NA 32 (DIN) max. 3 bar
•  Sűrített levegő igény: 6 bar, 600 liter/perc
•  CE szerinti munkavédelmi kialakítással

Modell I9P8SR/VX/CX I9P10SR/VX/CX I9P12SR/VX/CX I12P12SR/VX/CX

Öblítőfejek 9 9 9 12

Töltőfejek 8 10 12 12

Zárás 1 1 1 1

Teljesítmény 1000 p/óra 1500 p/óra 2000 p/óra 2000 p/óra


