Celá linka je složena z:
Mazačky s horním nanášením lepidla, která je vybavena nonstop doplňováním
lepidla a dlouhou dopravní dráhou, lepičky rohů , která slouží k výrobě polotovaru
krabičky, ohýbačkou archů, která obepne, přitiskne a přilepí arch s lepidlem ke
krabičce a na závěr zavíračkou chlopní , která zahne chlopně archu dovnitř
krabičky.
Pracovní postup:
Na lepičce rohů obsluha slepí rohy krabičky k sobě pomocí papírové pásky, která je
potažena tavnou lepicí folií. Na montážní úhelník se vkládají chlopně krabičky a
sešlápnutím pedálu dojde k olepení rohů papírovou páskou. V té samé době, jsou do
mazačky nakládány archy a pokrývány vrstvou lepidla. Další pracovník odebírá
polotovary krabiček a ručně je přilepuje na archy s lepidlem, které mezitím vyjely z
mazačky a vkládá je do ohýbačky archů. Tento stroj je vybaven kopytem a sadou
kartáčů. Obsluha přitiskne na kopyto krabičku s nalepeným archem, ten je
automaticky přisát ke kopytu, a spustí stroj. Kopyto zajede mezi kartáče, které
vytlačí vzduch zpod archu a přitiskne papír ke krabičce a tím obepne arch okolo
krabičky a připraví ji tak na dokončení. Další pracovník odebere takto připravený
produkt a vloží do zavíračky chlopní. Tento stroj je vybaven dvojicí čelistí, které
chlopně zahnou dovnitř a přilepí, tím je celý proces ukončen a krabička je hotová.
Mazačka může být nakládaná ručně, frikčně nebo savkami a lze používat jak teplé
klihové tak studené lepidlo.
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Mazačka s dopravní dráhou
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Základní technické údaje:
Šíře nakládacího pásu

600 a 1000 mm

Max.velikost archu

900 x 600mm

Min.velikost archu

100 x 50 mm

Gramáž papíru

80 - 200 g/m2

Rychlost

0 - 40 ks/min.

Nakládání

ruční,frikční nebo savkové

Příkon stroje

3 kW

Napájení

380 V

Rozměry stroje ( d x š x v )
Hmotnost

6050 x 1650 x 950 mm
1800 kg
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Lepička rohů
Základní technické údaje:
Min.velikost krabičky
Rychlost

40 x 40 x 10 mm
20 - 50 taktů / min.

Příkon stroje

0,7 kW

Napájení

220 V

Rozměry stroje ( d x š x v )

800 x 500 x 1400 mm
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Hmotnost

80 kg
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Ohýbačka archů

Základní technické údaje:
Max.velikost krabičky

480 x 360 x 100 mm

Min.velikost krabička

100 x 40 x 15 nn

Rychlost

20 - 40 taktů / min.

Příkon stroje

1,5 kW

Napájení

380 V

Rozměry stroje ( d x š x v )
Hmotnost

1300 x 1200 x 2200 mm
600 kg
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Zavíračka chlopní
Základní technické údaje:
Max.velikost krabičky
Hloubka záhybu
Rychlost
Příkon stroje
Napájení
Rozměry stroje ( d x š x v )
Hmotnost

420 x 360 x 150 mm
18 mm
20 - 30 taktů / min.
0,55 kW
220 V
850 x 800 x 1000 mm
100 kg

Linka na výrobu tvrdých krabiček
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