Toevoersysteem van
De integratiepartner van
Automated Packaging Systems

Accu-Scale - Nauwkeurig weegen telwerkstation voor gebruik met
Autobag verpakkingsmachines.
De Accu-Scale is een eenvoudig, uiterst gevoelig
toevoersysteem dat kleine onderdelen nauwkeurig weegt
en telt. De Accu-Scale werd ontworpen voor gebruik met
de verschillende Autobag verpakkingsmachines en biedt
een complete, halfautomatische verpakkingsoperatie die
onderdelen weegt en telt.
De eenheid bestaat uit een ergonomisch werkstation met een roestvrijstalen laadbak, een weegschaal
gemonteerd op een uiterst nauwkeurig laadcel-weegmechanisme en een Siemens besturingssysteem
met aanraakscherm.
Met behulp van de allernieuwste technologie kan de Accu-Scale lichte onderdelen die amper 0,1
g wegen detecteren en tellen. De operator laadt de te verpakken onderdelen met de hand van
de werktafel in de weegschaal. Wanneer het juiste gewicht of de juiste telling is bereikt, maakt de
weegschaal elke batch leeg in een vooraf geopende plastic zak.
De AccuScale-eenheid is geschikt om gebruikt te worden met een brede waaier industriële, technische
en medische onderdelen en is uiterst efficiënt voor het verpakken met kortere productiecycli waarbij
producten vaak gewisseld worden

Voordelen voor de gebruiker
•	Ideaal voor producten die in elkaar
haken of haperen
• Snel op te stellen en gebruiksvriendelijk
voor korte productieseries
• Kan losse producten met een gewicht
van 0,75 g tot 1,5 kg wegen en tellen.
Versie met grote capaciteit als optie
verkrijgbaar
• ‘Target range’-functie om de
nauwkeurigheid van het wegen en tellen
nog beter te controleren
• Eenvoudige programmering via
het aanraakscherm maakt snelle
productoverschakelingen mogelijk
• Ideaal systeem voor productflexibiliteit
– kleine, lichtgewicht en zwaardere
onderdelen kunnen gemakkelijk en
efficiënt worden gegroepeerd
• Werkt met meerdere productpartijen
voor toepassingen met producten
die groter zijn dan het volume van de
draaischaal of die het maximumgewicht
overschrijden voor meer flexibiliteit
• Compact ontwerp om zo weinig
mogelijk vloeroppervlakte te benemen

Standaard kenmerken

Typische toepassingen

•	Kan gecombineerd worden met de Autobag
verpakkingsmachines om een brede waaier
onderdelen efficiënt te wegen/tellen en te
verpakken

•	Automobielindustrie & onderdelen voor
toestellen

•	Uiterst nauwkeurig weegmechanisme met
weeg/telmodus voor het verpakken van
onderdelen met een regelmatig gewicht per
stuk
•	Wordt automatisch leeggemaakt wanneer
het ingestelde gewicht of aantal is bereikt.
Variabele tolerantie-instellingen om ervoor te
zorgen dat alleen de juiste tellingen worden
verpakt

• IJzerwaren & Doe-het-zelf
• Elektrische & Elektronische Onderdelen
• Bevestigingsmiddelen & aansluitstukken
• Sanitair & verwarming

Mechanische kenmerken
AutoTouch™ Controlescherm
van de AB-180
verpakkingsmachine met
gedecentraliseerde montage op
de BFW, zodat het gemakkelijk
toegankelijk is voor de operator

• Artikelen voor hobby en vakman
• Juwelen & modesnufjes
• Cosmetica & schoonheidsproducten
•	Wegwerpproducten voor de
gezondheidszorg

•	Meervoudige leegmaakmodus om grotere
verpakkingen te produceren die het maximale
gewicht of weegschaalvolume overschrijden

Ergonomisch werkstation met
roestvrijstalen laadschaal om
losse onderdelen handig klaar
te houden om verpakt te worden

•	Roestvrijstalen laadschaal om losse
onderdelen handig klaar te houden om
verpakt te worden
•	Een besturingssysteem van Siemens met
aanraakscherm voor een eenvoudige
instelling en diagnose
•	Opdrachten met productinstellingen kunnen
opgeslagen worden

Opties
• Alternatief gewichtbereik voor verschillende toepassingen
•	Kan worden geïntegreerd met de Autobag Maximiser om complexere verpakkingsoplossingen te
produceren

Technische Specificaties
Gewicht:

69 kg

Weegresolutie:

0.1 – 0.2g

Elektriciteit:

110/220 VAC; 50Hz

Weegcapaciteit:

0,75 – 1,5kg (optioneel)

Luchtaanvoer:
		

0,5 CFM/80 psi schone,
droge lucht

Weegschaalvolume:

1 - 2,5 liter

Optische
Goedkeuringen:

1 mm

Goedkeuringen:

Via het Siemens aanraakscherm
kunnen jobs worden ingesteld
en opgeroepen, en ingebouwde
systeemdiagnose en actuele
productiviteitsgegevens worden
opgevraagd

* Afhankelijk van het model en de toepassing

Afmetingen:

1220mm

910mm

810mm

Kenmerken, Opties en Technische Specificaties kunnen wijzigen.
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