
Voordelen voor de gebruiker

•  Gemakkelijke toegang tot opgeslagen 
jobs, systeemdiagnose en profielen van 
aparte onderdelen dankzij het Siemens 
aanraakscherm

•  De combinatie van de BFW telmachine met 
de AB 180 verpakkingsmachineconfiguratie 
neemt weinig plaats in - zodat kostbare 
vloerruimte wordt uitgespaard

•  Zeer nauwkeurig optisch telsysteem met 
variabele gevoeligheid, geïntegreerd 
weigeringssysteem om te groot getelde 
batches te verwijderen

•  Kan worden geïntegreerd met meerdere 
tellers en de Autobag Maximizer 
transportband om de assemblagelijn te 
automatiseren 

•  Modulaire onderdelen voor een maximale 
werktijd

Tel/weegmachine van  
De integratiepartner van 
Automated Packaging Systems 

BFW – Snelle, volautomatische tel/
weegmachine om te gebruiken met Autobag 
verpakkingsmachines.

De BFW tel/weegmachine is een unieke combinatie van een telmachine 
met schaaltoevoer en een automatische weegmachine die een 
ongeziene flexibiliteit en nauwkeurigheid biedt in heel wat toepassingen. 
De machine kan de meeste soorten kleine industriële onderdelen 
verwerken, zoals schroeven en bevestigingsmiddelen, doe-het-zelf-
onderdelen, plastic spuitgietstukken, elektrische en elektronische 
componenten en farmaceutische items. Het toestel kan producten van 
1 mm breed, 3 mm tot 75 mm lang en tot 50 mm hoog detecteren, 
afhankelijk van het model.

De BFW is speciaal ontworpen om te werken in combinatie met de verschillende Autobag 
verpakkingsmachines om een uiterst compacte en kostenefficiënte geïntegreerde tel/weeg- en 
verpakkingsoplossing te creëren.

Een toevoer van losse producten wordt naar een enkelvoudige stroom gevoerd en automatisch geteld 
in batches van een vooraf ingesteld aantal producten. De afzonderlijke partij goederen gaat dan door de 
trechter naar een vooraf geopende Autobag, die daarna wordt dichtgelast en afgevoerd terwijl er al een 
andere zak klaar staat om gevuld te worden.

De BFW is voorzien van optische tel- en weegvoorzieningen in één geïntegreerde eenheid, zodat de 
machine gebruikt kan worden voor een bredere waaier toepassingen die niet mogelijk zouden zijn met 
een gewone telmachine. Het integrale weeg-, controle- en weigeringssysteem kan worden gebruikt om 
batches op te sporen en te weigeren die buiten de tolerantiewaarden vallen, zodat alleen juiste tellingen 
worden verpakt.



m a t e r i a l s s e r v i c em a c h i n e s

s y s t e m s  a d v a n t a g e

Standaard kenmerken

•  Speciaal gevormde schaal met grote 
output van gegoten aluminium, met 
een polyurethaancoating om slijtage te 
voorkomen en lawaai te dempen

•  Roestvrijstalen verstelbare uitrusting, 
waaronder een voorziening om snel zakken 
te vullen met losse onderdelen. Regeling 
door snelle ontgrendelingsknop

•  Hoge telnauwkeurigheid dankzij een sensor 
van het Light Curtain type met instelbare 
gevoeligheid

•  Op Siemens PLC gebaseerd 
besturingssysteem met behulp van 
een kleine afstandsbediening met 
aanraakschermweergave voor eenvoudige 
data-invoer en -weergave

•  Het systeem onthoudt alle instellingen en 
kan ze onmiddellijk oproepen. Standaard 
500 productmenu’s 

•  Optionele reeks toevoertrechters en liften 
beschikbaar

Technische Specificaties
Gewicht:  261 kg  Weegcapaciteit:   1 – 2000g*

Elektriciteit:  110/220 VAC; 50Hz Volume weegschaal:   0.25 – 2l* 

Optische   1 mm Maximale component:   50 x 30 x 80mm*   
gevoeligheid:

Weegresolutie:  0.05 – 0.2g* Goedkeuringen:

Typische toepassingen

•  Automobielindustrie & onderdelen voor 

toestellen

• IJzerwaren & Doe-het-zelf

• Elektrische & Elektronische Onderdelen

• Bevestigingsmiddelen & aansluitstukken

• Sanitair & verwarming

• Artikelen voor hobby en vakman

• Juwelen & modesnufjes

• Cosmetica & schoonheidsproducten

•  Wegwerpproducten voor de 

gezondheidszorg

Opties

De Comcount BFW reeks tel- en weegmachines zijn ook beschikbaar als een BFW-T twin hoofdeenheid 
met twee onafhankelijke systemen ondergebracht in een gemeenschappelijk kader met een 
geluiddempende behuizing.

Kenmerken, Opties en Technische Specificaties kunnen wijzigen.

1090mm

1520 tot 2010mm

1650mm

* Afhankelijk van het model en de toepassing

Afmetingen:

Functie, Opties & Technische Specificaties kunnen wijzigen.
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Mechanische kenmerken
AutoTouch™ Controlescherm 
van de AB-180 
verpakkingsmachine met 
gedecentraliseerde montage op 
de BFW, zodat het gemakkelijk 
toegankelijk is voor de operator

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

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

Automated Packaging  
Systems Europe,   
Leuvensesteenweg 542 C2-4,  
1930 Zaventem, België. 
E-mail: info@autobag.be

Surf of bel naar 
www.autobag.be   
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