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2 - CARACTERiSTICAS 

2.4 - DADOS TÉCNICOS 

Encaixotadora automatica horizontal. 

Produto: 

- adaptada para produtos de varias gêneras, que podem ser dispostos individualmente

ou reagrupados, em caixas.

Materiais utilizaveis: 

- caixas

Tipo de fechamento: 

- Corn fita adesiva ou corn cola quente distribuf da por meio de um pulverizador comer

cial.

Alimentaçao: 

- automatica ou manual.

Tensao elétrica: 

- trifasico alternado 380 Volt 60 Hz.

Potência absorvida - 5 Kw aproximadamente (excluso o grupo cola)

Consuma ar: 

- Consuma 700 Nl/1' aproximadamente corn pressao de rede de 6 atmosferas

aproximadamente.

Velocidade mecânica: 

- Max. 12 ciclos por 1'

Verniz standard: 

- Cinza METALINOX opaco lechler 06269 ACRIPLAST (outras côres sob encomendas).

Velocidade de confeccionamento: 

- É determinada pela tipo de alimentaçao e pelas caracterf sticas do produto a

confeccionar.

Rufdo 

- < 75 decibel
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2 - CARACTERISTICAS 

2.5 - GAMA DE FORMATO 

Dimensao do produto e caixa 

MIN. MÂX. MIN. MÂX. 

20 545 200 550 

12 70 120 350 
50 250 120 350 

Dimensao das bobinas adesivas 

C) 

diâmetro externo max. 300 mm 

diâmetro interna fixo 75 mm 

altura max. 50 mm 

Obs: 0 material a utilizar para as confeccôes deve ser caixa corn espessura 3-6 mm. 
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2 - CARACTERISTICAS 

2.6 - FINALIDADE E USO PREVISTO PARA A MAQUINA 

Projetada, respeitando as DIRETIVAS MAOUINAS 89/392/CEE e 91/368/CEE e 
sucessivas modificaçoes, para o funcionamento e a produçao de produtos 
confeccionados de varias gêneres. - Adaptada para reagrupamento e o confeccionamento 
de produtos em caixas de pequenas e médias dimensoes. 

Completamente registravel efetua automaticamente: 
- empilhamento do produto
- o retira no magazine e a formaçao da caixa
- o inserimento do produto na caixa
- o confeccionamento final da caixa.

A gama dos produtos que se podem confeccionar é muito âmpla e pode espacejar 
seja no campo farmacêutico que no campo alimentar. 
Por exemplo se pode confeccionar caixas de baixa espessuras e produtos 
paralelepfpedos de pouca consistência em um ou mais extratos. 

A maquina é provida de dispositivos de MEMÔRIA MECÂNICA ® para uma seleçao 
rapida e absolutamente repetf vel para troca do formata. 

Nao é permitido manumitir ou modificar qualquer que seja o componente mecânico ou 
elétrico sem prévia autorizaçao escrita. 0 pessoal adido devera executar procedimentos 
bem especfficos conferido pelo Cliente/Usuario. 

No casa de utilizçao da maquina além de seus limites de emprego e alterando de 
qualquer modo as caracterf sticas que sao de prerrogativa do Construtor, o seu uso é 
definido impr6prio e portanto se declina toda e qualquer responsabilidade. 
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2 - CARACTERISTICAS 

2.7 - CICLO DE FUNCIONAMENTO 

PREVISTO SOMENTE COM FECHAMENTO CAIXAS COM FITA ADESIVA 

Seguindo o ciclo de funcionamento nas sucessivas estaçoes se obtêm: 

1 - Formaçâo pacotes 

1 a - Alimentaçâo produto 

1 b - Elevador produtos 

1 c - Empurrador produto 

2- Formaçâo caixa

2a - Magazine caixa 

2b - Armaçâo pega caixas 

3 - Fechamento caixa 

3a - Pratinho empurrador caixa 

3b - Grupo colocaçâo da fita 

GJ 
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2 - CARACTERISTICAS 

2.7 - CICLO DE FUNCIONAMENTO -Segue-

PREVISTO SOMENTE COM FECHAMENTO CAIXAS COM COLA QUENTE 

Seguindo o ciclo de funcionamento nas sucessivas estaç6es se obtêm: 

1 - Formaçao pacotes 

1 a - Alimentaçao produto 

1 b - Elevador produtos 

1 c - Empurrador produto 

2- Formaçao caixa

2a - Magazine caixa 

2b - Armaçao pega caixas 

3 - Fechamento caixa 

3a - Pratinho empurrador caixa 

3b - Grupo cola 

3c - Grupo fechamento abas 
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2 - CARACTERISTICAS 

2.7 -CICLO DE FUNCIONAMENTO -Segue-

A maquina cumpre no ciclo completamente automatico o pegar da caixa no magazine, a 
sua formaçao, o reagrupamento do produto e a introduçao na mesma caixa. A maquina 
consente a utilizaçao de sistemas de alimentaçao diversos para o confeccionamento de 
cartuchos ou outras produtos de forma regular. 

É possivel individuar na maquina três areas de trabalho principais: 

1 - alimentaçao e formaçao pacote, 
2 - Formaçao da caixa e transferimento pacote dentro da caixa 
3 - Fechamento da caixa (corn fita adesiva ou cola) 

1 
A alimentaçao da maquina acontece automaticamente através da esteira 
motorizada que transporta os produtos e os acumula. 

Os produtos assim alimentados sao reagrupados dentro do formador e separados na 
quantidade desejada. 0 dispositivo para a separaçao dos produtos funciona em modo 
alternado e eleva os produtos da zona de entrada à zona de parada nas trapolas, 
repetindo a operaçao de separaçao até o completar do nûmero de empilhamentos 
previstos. A presença de uma fotocélula no formador determina o nûmero de 
empilhamentos e envia um sinal a fim de que o elevador leve os produtos ao nfvel do 
piano formador. 
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2 - CARACTERISTICAS 

2.7 - CICLO DE FUNCIONAMENTO -Segue-

2 
Um carrinho porta-ventosas a movimento mecânico providência: 

- a extraçao da caixa do magazine

- a formaçao da caixa

- ao transporte da caixa formada na zona de introduçao produto.

0 carrinho porta-ventosas extrai a caixa do magazine, forma a caixa e a transfere para 

frente da tremonha fechada. Nesta fase intervêm um grupo ventosa (colocadas debaixo 

do piano de corrimento caixa) que providência deter a caixa durante a introduçao do 

produto. 

Antes da introduçao dos produtos, a tremonha comandada se insere dentro da caixa, 

mantendo-a esquadrada. 

Durante as fases de preparaçao da caixa um pratinho empurrador (corn cursos diversos) 

executa o completar do pacote e a caixa formada a tremonha aberta a introduz na mesma. 

Durante a fase de introduçao do produto o carrinho porta-ventosas repete o ciclo extraindo 

e colocando na forma uma nova caixa e através de um pratinho empurrador transfere a 

caixa na area de fechamento. 

2 
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2 - CARACTERISTICAS 

2.7 -CICLO DE FUNCIONAMENTO -Segue-

PREVISTO SOMENTE COM FECHAMENTO CAIXAS COM FITA ADESIVA 

3 
Um segundo carrinho provido corn urn pratinho ernpurra caixas, transporta as 

caixas no modulo de fecharnento e sucessivamente fora da rnaquina. 

Durante o transferirnento na area de fecharnento sao dobradas as abas da caixa. 

0 fechamento da caixa pode ser efetuada corn fita adesiva. 

0 fluxo operativo se conclue corn a rotaçao do pratinho ernpurra caixa de 90° para tras 

para repetir o ciclo de transporte caixa. 

0 grupo para colocaçao da fita é dispositivos cornerciais. 

3 
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2 - CARACTERISTICAS 

2.7 - CICLO DE FUNCIONAMENTO -Segue-

PREVISTO SOMENTE COM FECHAMENTO CAIXAS COM COLA QUENTE 

3 
Um segundo carrinho provido corn um pratinho empurra caixas, transporta as 

caixas no modulo de fechamento e sucessivamente fora da maquina. 

0 fechamento da caixa pode ser efetuada corn cola quente. 

0 grupo tem a funçao de aplicar sobre as abas internas da caixa uma quantidade de 

cola quente, e sucessivamente efetuar uma operaçao de prensa nas abas externas, para 

consentir a perieita selagem da caixa. 

Durante o transporte da caixa, e corn a presença do produto sinalizada através da 

fotocélula, se obtem a aspersao da cola sobre as abas. 

Ao terminar a translaçao da caixa, intervêm os prensores pneumaticos que completam a 

soldagem da caixa. 

Os prensores ficam na posiçao de fechamento até o ciclo sucessivo permitindo uma 

perieita selagem da caixa. 

0 fluxa operativo se conclue corn a rotaçao do pratinho que empurra a caixa (horizontal), 

que corn rotaçao de 90
° repete o ciclo de formaçao e transporte caixa. 

0 grupo cola é dispositivos comerciais. 
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