
De Frontline Packaging RCP - 07 is een volautomatische modulaire verpakkingsmachine, die een zeer 
veelzijdige Universal robotarm bevat.
Het kan een breed scala van producten verpakken inclusief dozen, potten, blikken, blokken, kuipjes, 
pouches, zakken, flessen, flow-wrap verpakkingen en dergelijke in dozen of trays verpakt of zelfs doorvoert 
naar de invoer van andere verpakkingsmachines.
Het compacte ontwerp is ideaal voor gebruik op plaatsen waar de ruimte beperkt is en vanuit het intuïtieve 
bedieningspaneel kunnen programma's worden geselecteerd, gewijzigd of gemaakt worden zonder daarvoor 
heel erg in de diepte van de besturing te hoeven gaan of een programmeur in te moeten huren.

De Frontline Packaging RCP 07 is gebouwd op een heavy duty roestvrij stalen frame en kan gebruikt worden 
als een stand-alone machine of het kan worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe hulpapparatuur om 
zodoende een volledig geautomatiseerde lijn te creëren.
De machine is verkrijgbaar met een breed scala aan grijperkoppen waaronder vacuüm en mechanische 
productopnamekoppen
Fabrikanten van verpakkingsmachines beloven al jarenlang de markt binnenkort te kunnen voorzien van een 
eenvoudig te gebruiken en veelzijdige robot verpakkingsmachine.

Nu is het werkelijkheid geworden en is hij hier.

Product afmetingen

Robuuste roestvrijstalen constructie Zorgt voor nauwkeurige positionering van producten en containers.
Compact frame Maakt installatie mogelijk in gebieden met beperkte ruimte.
Duidelijke & eenvoudige bediening Zorgt voor een maximale productietijd zonder speciale training.
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Product afmetingen L: 100 tot 600mm B: 50 tot 400mm H: 10 tot 500mm

Frame afmetingen

L: 150 tot 600mm B: 50 tot 400mm H: 100 tot 500mm

Product soorten

Doos en tray maten
Capaciteit
Beschikbare opties

Standaard installatie
eisen elektra

Tot 30 cycli per minuut, afhankelijk van de toepassing
Invoer door middel van een tray-opzetter of een dozenopzetmachine
Uitvoer naar, of in combinatie met, een dozensluiter of een krimp-
verpakkingsmachine
Vacuüm opnamekop of een mechanische grijper om producten op 
te pakken

Dozen, potten, blikken, blokken, kuipjes, pouches, zakken, 
flessen, flow-wrap verpakkingen.

220 volt – enkele phase 50 Hz of 400 volt – 3 phasen 50 Hz 
Standaard perslucht ( niet nodig bij alle applicaties) 


