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VSX/VDX 9000:Kapacitás: max. 9.000 tojás/óraSúlyosztályok: max. 7Adagoló szalagok száma: 3Energia  / Feszültség : 400 V - 3 fázis , 
50 Hz

VSX/VDX 12000:Kapacitás: max. 12.000 tojás/óraSúlyosztályok: max. 7 Adagoló szalagok száma: 5Energia / Feszültség: 400 V - 3 fázis, 50 Hz

VSX/VDX 15000:Kapacitás: max. 15.000 tojás/óraSúlyosztályok: max. 7Adagoló szalagok száma: 6Energia / Feszültség: 400 V - 3 fázis, 50 Hz

Tulajdonságok:
Technikai változtatások joga fenntartva



Tojás csomagoló asztal: Címkézés:
A VÖLKER  tojás  osztályozó  gépek  teljes  mértékben  stabil  anyagokból  készülnek . A baromfiiparban szerzett  hosszú  tapasztalatunknak  nhetöszök ően  olyan  gépeket  fejlesztettünk  ki, amelyek  egyszerűen kezelhetőek és alacsony karbantartási igénnyel, valamint alacsony üzemeltetési ltsök égekkel rendelkeznek.A 9000-es, 12000-es és 15000-es tojás osztályozó  és csomagológépeinkkel  a kis- és középvállalkozások igényeit igyekszünk kielégíteni, akiknek kiemelten fontos a tojások gyors és precíz feldolgozása.Mérlegek:

Mérlegek
A mérlegek  minden  tojás  osztályozó  gép  „szíve ”, ezért  is készülnek  rozsdamentes  acélból . A súlyok beállítása  miatt  minden  súlykategória  nagy pontossággal fog üzemelni.A  legjobb  módja  annak , hogy  a tojásokat  a mérlegekről  a csomagoló  asztalra  juttassuk , egy moduláris  szalag . Az  szalag  felépítésének köszönhetően nagyon egyszerű a tisztítása.Tojás csomagoló asztal

A malom:A „malom ” nagyon  sima  és pontos  áthelyezést biztosít  a tojásoknak . Ennek  köszönhetően  a hajszálrepedések létrejötte szinte lehetetlen.A malomVezérlőegység:A legkiemelkedőbb  technológiával  rendelkező  PLC vezérlőegységnek köszönhetően garantált a szabályozott folyamat és a magas termelékenység.Felépítések:A helyszíni  építés  és a csak  rendelésre  történő  gyártás miatt  négy  különböző  összeszerelési  módot  tudunk biztosítani  a tojás  osztályozó  gépekhez  így  majdnem minden csomagolóhelyen alkalmazhatóak.A 9000 -es, 12000 -es és 15000 -es  tojás  osztályozó  gépek automata  csomagoló  szalagokkal  felszerelhetőek , akár a gép alatt ,  akár  a  gép  mellett  (Semi -System ). Így minden egyes csomagoló   szalagot úgy állíthatunk be, hogy a legtöbb     dobozt  és tálcát  tudja  befogadni .  A  Semi -System  könnyenhasználható re-packerként.  
További opciók:A folyamatok  egyszerűsítése  és  a költségek csökkentése  érdekében  a VÖLKER  tojás osztályozó  és  csomagológépek  többféle kiegészítőkkel is felszerelhetők.Tojás  kódoló rendszerek:Különböző  tojás   kódoló rendszereket  kínálunk  a  kiemelkedő  nyomtatási  minőség , alacsony karbantartási  költségek  és   fogyasztás  mellett . Különböző beállításokkal és új vezérléssel dolgozva a VÖLKER  nyomtatási  rendszerek  akár  3 cm távolságból  is  képesek  nyomtatni .  Ennek köszönhetően  tudjuk  garantálni  a  tökéletes minőségű, érintkezésmentes nyomtatást.
Tojás  kódoló rendszer

Tojás számláló:A  tojás  osztályozás  egyszerű  kezeléséhez különböző  tojásszámlálókat  kínálunk  az osztályozógépeink  számára . A legegyszerűbb  az 
összes bejövő tojást számolja. A második az egyes súlyosztályokban  számolja külön a tojások számát . Ezek  a  számok  egy  kijelzőn  ellenőrizhetők . Opcionálisan  ezeket  az  adatokat  ki  is  lehet nyomtatni vagy Excel táblázatba konvertálni.Tojás számlálóAz  ügyfelek  és  a  szupermarketek  igényeinek kielégítése  érdekében  intelligens  és versenyképes megoldást  kínálunk  a címkézés  terén . Minden információt  közöl , amire  szüksége  van , mint  pl. szavatossági idő, az ár, a súlyosztály stb., valamint az  elektronikus  fizetési  rendszer  EAN  kódja . A címkéző  gépek  egyedi  érintőképernyővel  vannak ellátva , de  irodai  számítógépen  is használhatók hálózaton keresztül.
Címkézés




