
Maximizer™

Voordelen voor de gebruiker

•  Doet de arbeidskosten dalen, terwijl de 
verpakkingsresultaten verdubbelen, dankzij 
een hogere verpakkingsproductiviteit met 
minder operatoren

•  Ideaal systeem voor handmatig laden van 
kitverpakkingen en samenstelling  
van onderdelen

•  Eenvoudig detectiesysteem waardoor 
onmiddellijk kan worden  
overgeschakeld van het ene  
product naar het andere

•  Kan worden geïntegreerd met eenvoudige 
robotica, waardoor producten die ter plaatse 
worden geassembleerd op een geïntegreerde 
en efficiënte manier worden verpakt

•  Kan snel worden opgesteld, is eenvoudig te 
bedienen, betrouwbaar en snel

Toevoerband van de 
integratiepartner van Automated 
Packaging Systems

De continu transportband Autobag 
Maximizer - U haalt meer uit uw 
investering door de hogere productiviteit 
bij handmatig laden.

Deze continu bewegende transportband met compartimenten 
kan met de hand geplaatste items vervoeren en tellen aan 
snelheden tot 70 batches per minuut. Hij is eenvoudig te 
gebruiken, betrouwbaar en flexibel, wat de productiviteit bij 
handmatig laden verdubbelt.

Wanneer hij samen met het Autobag AB 180 
verpakkingssysteem wordt gebruikt, wordt een toevoer van 
losse producten op de sorteertafel geplaatst, een operator 
haalt er dan het nodige product voor elke verpakking uit en 
legt dit op één van de compartimenten van de Maximizer. 
De transportband vervoert het product naar een laadzone 
met detector waar de transportband het product verdeelt 
door het oog en in een verzameltrechter. De afzonderlijke 
partij goederen gaat dan door de trechter naar een vooraf 
geopende zak, die zak wordt dichtgelast en afgevoerd terwijl 
er al een andere zak klaar staat om gevuld te worden.

Dankzij de allernieuwste technologie kan de Autobag 
Maximizer producten detecteren en tellen met een lengte van 
6 mm tot 138 mm en met een breedte tot 75 mm.



In-Line geïntegreerde verpakking 

is mogelijk door de PI 412c printer toe te 
voegen aan de AB 180 verpakkingsmachine. 
Autobag vervaardigt een volledige lijn van in-
feed machines en printers.

Mechanische 
kenmerken

AutoTouch™ Controlescherm van 
de AB-180 zakkenvulmachine 
met gedecentraliseerde montage 
op de Maximizer, zodat het 
gemakkelijk toegankelijk is voor 
de operator.

De transportband met 
tussenschotten zorgt ervoor 
dat de onderdelen worden 
gescheiden terwijl het product 
nauwkeurig en efficiënt naar het 
telframe wordt gevoerd.

Eenvoudig interfacepaneel bevat 
besturingen om enkelvoudige 
of meerdere batches te tellen, 
of om continue of onderbroken 
indexering in te stellen.

Standaardkenmerken

•  Vormt samen met de Autobag verpakkingsmachine, 
de detector en de telsystemen een geïntegreerd en 
efficiënt in-line verpakkingssysteem

•  95 mm x 146 mm compartimenten met 
tussenschotten laten een brede waaier aan 
producten toe en is dus erg flexibel

•  Vrijdragend kader voor gemakkelijk  
draaien en regelen

•  Instelbare sorteertafel uit roestvrij staal voor een 
gemakkelijke bediening

•  Gemakkelijke meervoudige regelingen om de 
hoogte, hoek en het snelheidsregime te regelen om 
te voldoen aan een hele reeks toevoer behoeften

•  Instelbare snelheid vervoert tot 60 zakken per 
minuut als afvoerband

•  Bescherming tegen vastraken bij overlast

•  Teller met elektronisch oog en de accumulator 
geven de zakkenvuller een signaal om alleen de 
cyclus te beginnen als een compartiment van de 
Maximizer producten bevat, zodat er geen lege 
zakken in het proces kunnen komen

Technische Specificaties 
Gewicht: 150 kg  Max. Riem/Compartiment Laden: 5 kg

Keurmerken:  Elektriciteit: 110/220 VAC; 50Hz

Afmetingen:

Typische Toepassingen

•  Onderdelen voor de automobielsector  
& vervangstukken

• IJzerwaren & Doe-het-zelf

• Elektrische & elektronische onderdelen

• Bevestigingsmiddelen & aansluitstukken

• Sanitair & verwarming

• Artikelen voor hobby & vakman

• Juwelen & mode

• Cosmetica & schoonheidsproducten

• Wegwerpproducten gezondheidszorg

Opties

•  Configuratie met toevoer opzij of vooraan

•  Reeks toevoertrechters

•  Montagekit met afstandsbediening voor het  
AB 180 AutoTouch™ Controlescherm

• Onderdelen kits

1400mm 1700mm

2290mm 1140mm to 1340mm

Maximizer™

m a t e r i a l e n 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

Automated Packaging Systems Europe 

Sales and Service Centre Benelux 
Leuvensesteenweg 542 bus 8A 
B-1930 ZAVENTEM, Brussel, België 
Tel: (32) 2.7253100 
Fax: (32) 2.7253362 
E-mail: info@autobag.be

Bezoek ons op  
www.autobag.com
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