PIKOMAT
PALETOVÝ NAKLADAČ
PIKOMAT HDQ - HD
Výkon : až 2600 vriec za hodinu
Naša technológia – Váš efektívny úžitok prostredníctvom:

Vrchného (zhora) prísunu materiálu
Vysokého výkonu
Vysokým nasadením – stálou prevádzkou

Siemensstrasse 7
D-92521 Schwarzenfeld
Telefon: 0 94 35–54 18-0
Telefax: 0 94 35-54 18-49
www.wiko-piehler.de
Email: VK@wiko-piehler.de

PIKOMAT HDQ-HD je vysokovýkonné paletovacie zariadenie, ktoré ukladá optimálne zvlášť
problematické produkty na Vaše palety v priebežnom princípe .
Paletovaný materiál bude transportovaný a spracovaný na rolovacích kobercoch s úzkym rozstupom
valčekov.
PIKOMAT HDQ-HD okúzľuje svojou spoľahlivosťou a je extrémne prijateľný pre údržbu. Rovnako
je zaručené vysoké a stále nasadenie Vášho zariadenia a Vašej výrobnej produktivity.
Pikomat HDQ-HD prináša na Vaše palety poriadok, úspornosť a presnosť (rovnako aj vo voľných priestoroch)

Spracujeme pre Vás inžiniering a Vaše kompletné zariadenie dodáme aj s montážou!
Náš servis zákazníkom je pre Vás samozrejme zaistený aj po uvedení do prevádzky.

PIKOMAT HDQ-HD
Vysoký výkon bez rotačných nárazov, a
preto ohľaduplné, bezdeformačné zaobchádzanie s vrecami pri nakladaní sáčkov

Kapacita:
• až do 2600 vriec (sáčkov) za hodinu

Otočné zariadenie PIKOMAT-HDQ HD

Technický popis:
• Chúlostivejšie produkty sú (sa stanú) pres• ne geometricky paletované
• Ukladanie so šetrením voľného priestoru
• Otáčanie sáčkov (vriec) 90° vpravo/vľavo
otáčanie sáčkov: 180°
• Paletový zásobník pre 20 resp. 40 prázdnych
paliet
• Jemnodotykový panel
• Ovládanie programom na báze SIEMENS S7
• Unifikované prepojenie častí – kontrola dát

Výnimočné konštrukčné znaky:
• Prísun materiálu s otáčacím zariadením je obojsmerný
(výkonnosť – rýchlosť)

• Extrémne nízka hlučnosť pri práci
• Dôležité prevody ozubeným remeňom
• Trecím prevodom hnaný valčekový koberec (krajšie ukladanie vriec)
• Najvyššia lisovacia sila 1 t (precízna dávkovacia-stohovacia geometria)
• Frekvenčne regulovaný pohon

Príklad zostavy pre PIKOMAT-HDQ HD
Obrázky príkladov uloženia materiálu na palety:
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