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SERIE SD

Amtsgericht
Offenbach / HRB 40930
Geschäftsführung
Eric Kerschbaumer

(volumetrisch)

Toepassingen:

niet verpompbare en moeilijk te doseren produkten zoals
gekookte rijst, gekookte pasta, noodles, rauwkostsalades,
seafood en andere componenten.

Temperatuur bereik:

2 - 90°C

Combinaties:

Traysealers (enkelbaans, meerbaans), dieptrekmachines,
vertikale en horizontale verpakkingsmachines voor zakken,
stazakken, transportbanden voor glas, blik, trays, emmers
en karton.

Doseer bereik:

Totaal bereik: 110 - 2.000 ml per takt en doseer positie.
DN 50
DN 75
DN 100
DN 125

110 - 240 ml
250 - 530 ml
430 - 940 ml
670 – 1.470 ml

Ander diameters leverbaar
Doseer capaciteit:

ca. 20 - 60 doseringen / min. / afvulpositie, afhankelijk van
het produkt en het te doseren volume.

Afvulposities:

1-2

Algemene beschrijving LEONHARDT SD serie

page

2

Doseer principe:

Volumetrisch, d.m.v. vacuumsysteem

Volume instelling:

handmatig of servo gestuurd

Produkt toevoer:

toevoerschroef, frequentie geregelde snelheid

Trechtervolume:

100 - 250 liter

Besturing:

Siemens S7 PLC met Touch Screen bedieningspaneel.

Synchronisatie:

met verpakkingsmachines (potentiaal-vrij contact).
Interfaces met verpakkingslijnen en checkweighers,
line-controls, tendens regeling.

Volume verstelling:

Het volume en snelheidsparameters zijn instelbaar op het
Touch Screen. Opslag voor max. 100 product programma’s.

Opties:

Contra schroef, brugverbreker
Frequentie geregelde snelheid
Vacuumsysteem, Venturi systeem met vloeistof afscheider
Verwarmde trechter, dubbelwandig met
thermostaatregeling
Niveausensor in trechter voor aansturing van externe
toevoersystemen
Automatische hoogteverstelling, voor eenvoudige
aanpassing aan verschillende transportband hoogtes.
Vertikaal masker system, voor verbeterde produktverdeling
in de verpakkingen.
Vibrator, voor verbeterde dosering van kleverige produkten
Distibutie systeem, voor dosering in meerdere banen
Formaat trolley, voor opslag van formaatdelen, inserts etc.
Transportsystemen voor schalen, blik, glas, emmers etc.,
incl. denesters, dekselaars en aanrolsystemen voor emmers.

