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Пакувальна машина Combi Flex 

Зображення призначене тільки для ознайомлення і може відрізнятися від зовнішнього вигляду обладнання, що постачається 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

 

Простота та міцність 

Легкий доступ до службових позицій. 

Найменше можливих рухомих деталей. 

Здатний до усадки плівки від 40-200 мкм. 

Підвіска рами ланцюга Quattro. Мінімальний ізнос, дана технологія 

надійно зберігає раму порівняно з боковими підвісними рамами. 

Висока надійність 

Комбінована система вакуумного / механічного відкривання плівки 

- унікальна для машини. Відкриває всі по якості типи плівок. 

Контроль натягу гарантує, що жоден піддон не залишить машину 

без плівки. 

Позиціонування плівки гарантує, що плівка вирівняна в машині 

(опція). 

Безпека та сервіс 

Контроль тиску газу, індивідуально на всіх 4 пушках. 

Управління профілем. 

Відсутність сходження / ходьби на конвеєрах при обслуговуванні 

машини. Безкоштовний доступ до всіх пунктів обслуговування. 

Легкі клацання / пробки для герметизації брусків тощо. 

Інструменти не потрібні. 

Стійкість 
 
 

Найменше браку плівки. 

Найменше можливе споживання енергії та повітря. 

Компактність за рахунок зменшення розміру машини в довжину і 

ширину. 

Мінімальний очікуваний термін експлуатації машини - 20 років. 
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ОСНОВА ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ 
 

Тип 
продукту 

Піддон (LxW) 
в мм 

Навантаження 
(LxW) в мм 

Висота Напрямок руху 

1 1200 x 1000 1200x 1000 2000 Коротка бічна ведуча 

 

Транспортна швидкість: 12-16 м/хв 

 

Транспорт / висота конвеєра: 650 мм 

 

 

Натяг плівки: þ  A: У верхній дошці  

                                                                                піддону
 þ  B: Під піддоном 

 

Продукт: Скляні пляшки 

Центрування піддону: Палети повинні бути орієнтовані на +/- 1 см збоку, 
перш ніж їх перемістити в машину. 

Центрування завантаження: Вантаж повинен бути зосереджений на піддоні. 
Відхилення ≤ 50 мм у довжину та ширину по 
відношенню до вертикальних центральних ліній. 

Плівка: Визначитися 

Продуктивність машини: 60 пакетів на годину  
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ОБСЯГ ПОСТАВКИ 
 

1. Один чотириколонний каркас машини 
з системою QCS (Quatro Chaine frame Suspension) для вертикального руху рамки. 
Термоусадочну раму піднімають 4 ланцюгами, щоб уникнути зносу крутного моменту на 
рухомих деталях. 

 

2. Одна система відкривання 
з чотирма рухомими відсмоктувальними коробками для відкривання плівки та чотирма 
фіксаційними блоками для механічної фіксації плівки в процесі відкриття. 
 

3. Чотири плівкових захвата 
для повного відкриття, утримування та застосування плівки. 
 

4. Контроль застосування плівки 
Система управління плівковою забезпечує контроль накладання плівки на вантаж. Процес 
усадки не починається, якщо до вантажу не було застосовано плівки. 
 

5. Система видування кришки плівки 
що складається з вентиляторів, що піднімають повітря у витяжку під час застосування для 
отримання безконтактного застосування витяжки. 
 

6. Одна усадочна рамка 
із системою пальників машини, що складається з 4 пальникових установок, що забезпечує 
оптимальну суміш газу / повітря і, таким чином, мінімальний витрата газу. Індивідуальне 
регулювання обсягу газу та повітря та 4 повітродувки для гарячого повітря забезпечують 
рівномірне скорочення всіх чотирьох сторін та верхньої частини навантаження піддону. 
Обладнання призначене для природного або скрапленого газу. 
 

7. Рухомий теплозахисний пристрій 
захищає плівку для наступного піддону від вихідного тепла. Винахід Lahenmaer. 
 

8. Автоматичне вимірювання висоти 
Висота вантажу піддону вимірюється за допомогою фотоелементів перед подачею в 
машину. 
 

9. Один пристрій подачі плівки 
для виготовлення плівкового ковпака. Складається з валиків для подачі плівки, системи 
подвійного ущільнення та різання плівки ножем. Магнітна система ущільнення / різання була 
розроблена таким чином, що зношені деталі, такі як тефлоновий, герметизуючий дріт та 
плівковий ніж, можна замінити за лічені хвилини. 

 

10. Контроль профілю піддону 
Контроль профілю вантажа на піддоні при нанесенні плівки. У разі неправильного укладання 
вантажу на піддоні або якщо вантаж перемістився під час транспортування, машина 
автоматично зупиниться, і на панелі оператора з'явиться повідомлення про помилку. 

 

11.  Один ланцюговий конвеєр 
інтегрований в машину. Піддони повинні бути відцентровані убік +/- 1 см, перш ніж вони 
будуть переміщені в машину. Довжина конвеєра дорівнює довжині машини. 
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12. Один підйомний пристрій з нижнім обтікаючим вентилятором 
Для досягнення оптимальної усадки дно піддона піднімається так, щоб плівка загорнула низ 
піддона. Гарна усадка дна піддону створює оптимальне зчеплення між вантажем і піддоном, 
забезпечуючи хорошу стабільність. 
 

13. Один рулонний стенд для одного рулону плівки 
Макс. Діаметр рулону 1000 мм. Регульовані фотоелементи сигналізують, коли на барабані 
залишається тільки певна кількість плівки, і на панелі оператора відображається 
повідомлення. 
 

14. Сервісна платформа з перилами 
розташована на верхній частині машини для легкої і швидкої заміни деталей, що зношуються 
в модулі подачі плівки. Доступ по сходах, яка включені в базову комплектацію обладнання. 
Сходи до платформи розміщуються в середині захисної огорожі, щоб вільний доступ до 
сходів був відсутній. 
 

15. Одна панель управління 
розміщена на машині з програмованим PLC серії S7. Передня панель оснащена головним 
вимикачем, аварійною зупинкою, кнопками управління і робочим модулем з дисплеєм для 
простої  діагностики несправностей в разі переривання роботи і для ручного управління 
машиною. Відповідає наступним стандартам / нормам: CE, EN / IEC. 
 

16.  Захисна дротяна огорожа 
Розміщена на безпечній відстані навколо машини. 
 

17. Фотоелементи особистої безпеки, категорія 4 
1 комплект встановлений на вході, а другий комплект встановлений на виході машини. 
Зупиняє роботу машини, якщо персонал увійшов у машину через вихідний або вхідний 
канал. Категорія 4 для оптимальної безпеки. 
 

             Машини побудовані відповідно до наступних інтернаціоналізованих директив CE: 
             - Директива щодо машинобудування - 2006 (06/42 / ЄС 
             - Директива EMC - 2004 (04/108 / ЄС) 
             - Директива про низьку напругу - 2006 (06/95 / EC) 
 

Відповідно до інтернаціоналізованих директив CE, вищезазначене обладнання для безпеки повинно 
бути встановлене під час введення машини в експлуатацію, не пізніше. Якщо ви не хочете, щоб ми 
включали обладнання безпеки в нашу поставку, ми мусимо звернути вашу увагу на той факт, що ви 
повинні самі постачати рівноцінне обладнання. 
 

18. Телеслужба (програмований процесор S7) 
завдяки чому наша сервісна команда може проводити аналіз неполадок і робити невеликі 
зміни програми через модем. 

              У ціну включено: 
              - Rex 300 та кабель 
              - Підключення: Ethernet Internet. 
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ЗАХИСНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

Машина цілком безпечна при використанні газу.  
Тому система газового / пальника машини оснащена: 
 

• Контроль тиску газу. 
Для забезпечення рівномірного тиску газу. 

• Запобіжний клапан. 
Для механічного нагляду за тиском газу. Якщо тиск стає занадто високим, подача газу 
відключається. 

• Подача газу з 2 клапанами послідовно. 
Додаткова безпека для відключення подачі газу. 

• Індивідуальний нагляд за всіма 4 пальниками. 
Вбудований прилад для контролю полум'я гарантує, подача газу до пальників припиняється, 
якщо займання не спрацьовує на одній із пальників або якщо одна з пальників виходить з 
ладу під час роботи. 

• Усадка тільки гарячим повітрям. 
• Нагляд за швидкістю рамы. 

Подача газу відключається, коли рама ненавмисно зупиняється. 
• Нагляд за часом. 

Час спостереження верхньої усадки, знизу і всього циклу скорочення. Машина зупиниться, 
коли перевищить задані параметры. 

• Повітряний нагляд. 
Забезпечує подачу первинного та вторинного повітря, що призводить до гарного спалювання 
та охолодження пальників. 

• Управління профілем під час застосування витяжки. 
Контроль контакту між вантажем і пальниками. 

• Контроль застосування плівки. 
Гарантує, що процес усадки плівки не почався, якщо продукт не огорнутий ковпаком. 
Гарантує, що буде уникнутий контакти між плівкою і пальниками. 
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ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Електрична інформація 
Блок живлення прибл. 15 кВт, основний запобіжник для подачі макс. 63 Ампер. 
Робоча напруга 3 х 400В, 50 Гц нейтральна (N) / E (PE), чистий тип TN-S 
Коливання напруги згідно IEC 60038 
Напруга управління та сигналу 24 В постійного струму, позитивна логіка (PNP) 
Група захисту: Панель управління IP 54, машина IP 54, але не повітродувки та система ущільнення. 
Обмін сигналами 
1,0 - Вхід 
1.1 - Сигнал від замовника - «Піддон на вході» 
1.2 - Сигнал від Lachenmeier – «Вхід дозволений» та «Піддон прийнято» 
2.0 - Вихід 
2.1 - Сигнал від замовника – «Вихід дозволений» та «Піддон, який приймає клієнт» 
2.2 - Сигнал від Lachenmeier – «Піддон готовий до виходу» 
Вищезазначені сигнали для входу та виходу є стандартом Lachenmeier і включені у ціну. Обмін відбувається 
за допомогою потенційного безкоштовного контактора. 
За додаткову ціну обмін сигналами можна продовжити за допомогою «Машина ОК», «Аварийна зупинка», 
«Вибір піддону» та «Обмін сигналом через шинні системи». 
Довжина кабелю 
Ця пропозиція включає довжину кабелю відповідно до схвалення, затвердженого замовником. 
Споживання енергії 
Прибл. 0,15 кВт · год на піддон. 
Температура навколишнього середовища 
Хв. 0 ° C, макс. 40 ° C. 
Макс. відносна вологість повітря 90% при 20ºC. 
Тиск з'єднання стисненого повітря 
6 бар. 
Споживання стисненого повітря 
Прибл. 65 Н. літрів / піддон. 
Рівень шуму 
Прибл. 72 дБ (А) вимірювали 1 метр від машини. 
Опалення - Природний газ 
Тиск з'єднання: 
187 мбар - 400 мбар (низький тиск). 
670 мбар - 4,0 бар (високий тиск). 
Швидкість потоку підключення до газу становить прибл. 55 м³ / годину (виходячи з 0oC та 1013 мбар). 
Необхідний витрата буде визначений на більш пізньому етапі і відображатиметься на кресленні макета. 
Значення нагріву ³ 8400 ккал / м³ (виходячи з 0oC та 1013 мбар). 
Опалення - Пропановий газ 
Тиск з'єднання: 
187 мбар - 400 мбар (низький тиск). 
670 мбар - 4,0 бар (високий тиск). 
Швидкість потоку підключення до газу становить прибл. 22 м³ / годину (виходячи з 0oC та 1013 мбар). 
Необхідний витрата буде визначений на більш пізньому етапі і відображатиметься на кресленні макета. 
Значення нагріву ³ 21600 ккал / м³ (виходячи з 0oC та 1013 мбар). 
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ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
Газова система Lachenmeier побудована відповідно до EN 746. 
Газова система цієї машини затверджена відповідно до вимог безпеки директиви EN 90/396 щодо газових 
приладів. 
Машина затверджена відповідно до Урядового інституту газу Данії (DGP) без особливих вимог до вентиляції - 
FLUE CODE A. 
Однак у випадках особливих експлуатаційних умов вимога щодо вентиляції може бути пред'явлена іншими 
органами. 
 

Сертифікат експертизи типу № DG-3278. 
 

Споживання газу 
Європалет 1200 x 1000 мм із плівкою 120 мкм, температура навколишнього середовища 20 ° C, температура 
плівки 20 ° C, відсутність протягу в приміщенні. 
 

Піддон            Ккал 
висота             піддон 
800   мм          951 
1200 мм          1258 
1600 мм          1565 
2000 мм          1852 
 

Рівень шуму 
Прибл. 74 дБ (А) вимірювали 1 метр від машини. 
 

Обробка поверхонь 
Поліестерне порошкове покриття (ПЕ), калібрування покриття 60-80 м. 
 
Машинний стенд           RAL 7012 - базальтовий сірий 
Конвеєр                             RAL 7012 - базальтовий сірий 
Захисна огорожа            RAL 7037 - запилений сірий 
Шафа управління            RAL 7035 - світло-сірий 
 
Рухомі частини 
Пристрій для подачі кадру та плівки RAL 7012 - базальт сірий 
Інші кольори можливі за доплату. 
 
Документація 
1 комплект документації на паперовому носії та 1 комплект на компакт-диску (формат PDF) для замовника. 
Посібник користувача українською мовою. 
Панель оператора та вивіски українською мовою. 
Технічна документація та програма PLC англійською мовою. 
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СПИСОК КОМПОНЕНТІВ 
 

Комплектація 
Термінал Bopla, synthetic, RAL 7035 boxes 
Фотодатчики та індуктивні сенсори Sick 
Пневматика Festo 
Привода SEW, winding motors, however, WEG 
Кабельні канали Nidax, galvanized 

 
Шафа управління 
Шафа  Rittal  
Система управління (PLC-control)  Siemens Simatic S7 CPU  
Панель управління Siemens Touch panel  
Частотний перетворювач Danfoss/SEW  
Вимикач Merlin Gerrin, lockable  
Контактори та вимикачі Siemens  
Реле  Pilz  
Клемні коробки Wago  
Кабель канали Planet Wattohm, synthetic material  
Трансформатор  Siemens  

 
Кабель між шафою керування та обладнанням 
Силовий кабель Lapp-Kabel min. 1,5 mm² 
Кабель управління Lapp-Kabel min. 0,75 mm² 
Маркування кабелів Weidmuller, жовтий 

 
Додаткове обладнання тільки можливе за доплату. 
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КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 
Вартість пропозиції (ЄВРО), без урахування ПДВ (20%). 

Обладнання Вартість 
1-15. Термоусадочна машина Combi Flex 245 900,00 

16. Комплект захисних огорож 4 900,00 
17. Світлозахисний бар'єр, категорія 4 

 

7 100,00 
Опції 

18. Телесервіс (Siemens S7 PLC) 8 100,00 
 Інтеграція 

19. Монтаж, навчання, тестування (витрати на готель, харчування і транспорт 
включені у вартість)  

15 800,00 

Разом з монтажем, без опцій 273 700,00 
 

КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ 
Умови оплати 
Передоплата за погодженням сторін 
Поставка і митне очищення 
Доставка і митне очищення здійснюється компанією Складпак: DDP, Україна, адреса клієнта 
Термін поставки 
5-7 місяців 
Термін дії пропозиції 
До 31.12.2023 року 
Гарантія 
24 місяці  
Монтаж та навчання персоналу 
Компанія Складпак проводить монтаж та наладку обладнання, після цього проводить навчання правильної 
експлуатації обладнання, а також моделюються Екстрені ситуації при яких фахівці замовника Повинні 
самостійно без допомоги співробітників компанії Складпак виправити помилку 
Тривалість монтажу (орієнтовно) 
9 робочих днів 
 

ПОПЕРЕДНІ УМОВИ ПРИ ПРОДАЖУ 
Підготовчі роботи, що виконуються замовником:  

1. Електроживлення повинно бути проведено, згідно з кресленнями Складпак.  
2. Обладнання повинно бути розвантажено на місці монтажу. 
3. Надання кваліфікованого персоналу для проведення необхідних робіт по розміщенню устаткування, 

підключення електроживлення, зжатого повітря. 
4. Забезпечення безперервності робіт по монтажу, підключенню, пуско-налагодження і налаштування 

обладнання, які виконуються інженерами компанії Складпак.  
5. При пуску лінії (при потрібному функціонуванні всіх вузлів і агрегатів) з метою належного інструктування 

(навчання) персоналу замовника по експлуатації та обслуговування, оператори і обслуговуючий 
персонал не повинні відволікатися на будь-які інші роботи. Оператори всіх змін проходять курс 
інструктажу всі одночасно. 
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Роботи, що виконуються компанією Складпак:  
1. Монтаж (організація процесу установки лінії). 
2. Підключення живлення обладнання і прокладка електричних з'єднань від щитів обладнання Складпак 

до операторської майданчика. 
3. Пуск та тестування всіх функцій лінії і пакувальних установок з використанням пакувальних матеріалів 

замовника. 
4. Навчання персоналу замовника правилам експлуатації, обслуговування та дрібного ремонту лінії, 

відразу після пуску і перевірки всіх функцій і режимів роботи. 
Завершення робіт: 
Вважаються виконаними після закінчення всіх робіт, зазначених в попередньому розділі, з наданням 
інженерами двостороннього підписаного Акту про виконання робіт. 
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СПІВПРАЦЯ 
 

Партнерство з нашою компанією допоможе вам 

вирішувати найскладніші завдання виробництва, 

використовуючи сучасні інжинірингові рішення та 

устаткування міжнародного рівня якості. 
 

Співпраця з компанією «Складпак» - це завжди чітке 

дотримання термінів поставок обладнання, фіксована 

заявлена вартість товарів, що поставляються, фінансова 

безпека угод, надійне довготривале співробітництво. 

 
 
 
 

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАМИ 
 
 
 
 
 
 

 
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Клієнти «Складпак» отримують висококваліфікований 

супровід під час і після покупки. Термін експлуатації 

нашого обладнання становить понад 15 років. Проте, 

сервісна служба працює для вас без вихідних, 

цілодобово. 

Наші технічні фахівці проходять навчання на заводах-

виробниках і завжди готові надати професійну 

підтримку. Сервісна служба компанії «Складпак» 

піклується про належну установку, інструктаж та 

обслуговування обладнання в гарантійний та 

післягарантійний період. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Сервісна підтримка 24/7 

Контрактне виробництво 

Індивідуальний підхід 

Гарантійне і сервісне обслуговування 

Європейський стандарт якості 

Офіційний дистриб'ютор 

Власний імпорт 


