
S
M

C
 E

xt
ru

si
on

 B
lo

w
 

Hệ thống thủy lực 

Hệ thống điều khiển 

Thiết bị đùn có sẵn với một động cơ
thủy lực hoặc động cơ điện biến tần
điều khiển. Tốc độ của trục vít có thể
được điều chỉnh trơn tru từ bảng vận
hành phía trước. Mỗi khu vực nhiệt
của máy đùn được điều khiển riêng và 
thường được cung cấp với một quạt 
làm mát đều đặn để kiểm soát các 
thông số nhiệt. Trục vít được chế tạo 
bằng vật liệu đặc biệt và phải chịu quá 
tải cho độ bền và tuổi thọ.

 Máy đúc ép

Các bộ phận thủy lực được cung cấp chủ yếu bởi các
thương hiệu nổi tiếng thế giới ; Bosch Rexroth, Vickers,
Parker và Moog. SMC đã đã hợp tác với các nhà cung cấp
trong việc phát triển một hệ thống thủy lực mới chi phí hiệu
quả . Ngoài ra, bảo hành trên toàn thế giới từ các nhà cung
cấp phục vụ tốt lợi ích của người sử dụng của chúng tôi để
có được những phản hồi nhanh nhất có thể liên quan đến
phụ tùng thay thế và dịch vụ , không có vấn đề trên thế giới.

Máy thổi chai SMC 

SMC cung cấp một loạt các máy thổi chai cũng như sự lựa chọn của nhiều
phụ kiện hoạt động tiêu chuẩn và thiết bị phụ.

Máy thổi SMC tốc độ cao có thể xử lý bất kỳ khuôn nhựa để sản xuất các vật
rỗng với dung tích 5ml đến 60 lít , cho hai lớp và nhiều lớp . Sự đa năng của
đầu đùn , máy đùn , thiết bị và các phụ kiện kẹp sẽ cho phép người dùng lựa
chọn các thiết lập phù hợp nhất trong sản xuất cho máy của mình.

Cho các ứng dụng chuẩn , tác dụng trực tiếp hệ thống kẹp
chuyển lực trực tiếp giữa trục và chuyển cùng một lực đến
phía trước bởi 3 thanh nối và thanh liên kết đã được thử
nghiệm nhiều lần đạt . Hệ thống kẹp cũng đi kèm với tái điều
chỉnh duy nhất cũng như sự song song của trục . Thiết kế
mở phía trên và phía bên này cũng làm cho sự thay đổi
khuôn nhanh và dễ dàng.

Cho các máy lớn hơn từ 5 lít trở nên thì kích thước khuôn và
trọng lượng là vấn đề cần được quan tâm. Máy SMC thiết kế
với hệ thống kẹp di chuyển thẳng áp dụng các lực kẹp thông
qua hệ thống khớp hình kéo . Điều này có thể đảm bảo một
điều khiển tổng thể bằng cách giữ tỉ lệ lực đòn bẩy của khớp
cánh tay với hiệu suất kẹp tốt nhất của nó

Tất cả các chuyển động được hỗ trợ bởi vòng bi thẳng
cho độ chính xác tốt nhất , hấp thụ hoàn toàn trọng
lượng và dẫn hướng kẹp trong hành trình dài hơn ở tất
cả các lần . Tất cả các chuyển động đang hoạt động hầu
như không có bất kỳ sự ma sát để duy trì tốc độ di
chuyển cao.

Một và nhiều đầu đùn có sẵn với thiết kế sự nạp liệu bên cạnh và nạp liệu
trung tâm. Mỗi đầu là một đầu đơn được trang bị cho một đường ống
phân nhánh mà chia tách các dòng chảy vào số lượng thích hợp các
kênh. Số lượng dòng chảy trong mỗi kênh được điều khiển bởi một vít
điều chỉnh. Một tùy chọn xem vạch dung tích có sẵn trong thực thi một
hoặc nhiều cho tất cả các kích thước đầu . Tất cả các đầu có thể được
trang bị tùy chọn với chương trình parison điều khiển độ dày bằng điện tử.

Hệ thống kẹp nghiêng 

Hệ thống kẹp thẳng

 Một hoặc nhiều parison của đầu đùn

Đầu đùn 

ới sự tăng giá nguyên liệu, nhu cầu ngày càng cao về các bộ điều khiển nhanh hơn và chính xác 
hơn, giúp tiết kiệm nguyên liệu. Do đó SMC đã chọn hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng thế 
giới cho bộ điều khiển: Beckhoff, Moog, Invensys Eurotherm (Barber Colman) và Omron. Khách 
hàng có thể thực hiện sự lựa chọn ưa thích của bộ điều khiển trừ 

chi phối bởi bản chất của một máy nhất định. Tất cả các hệ thống điều khiển đề cập ở trên là rất thân thiện 
với hiệu suất cao và hiệu quả cho người sử dụng. Hoạt động liên tục , chuyển động, tốc độ máy đùn và 
kiểm soát nhiệt độ được theo dõi và thiết lập bằng human machine interface (HMI). Các thông số sản xuất 
lưu trữ là một phần không thể thiếu của các hệ thống điều khiển. Các bộ điều khiển cũng có khả năng 
chuyển sang tài khoản người dùng khác nhau đó là tùy chỉnh cụ thể cho mỗi người dùng . Giao diện đơn 
giản có thể hiển thị cho người dùng mới làm quen, trong khi tùy chọn nâng cao có thể mở ra cho các nhà 
khai thác chuyên gia.

 Hệ thống kẹp

Máy SMC đảm bảo hiệu quả cao nhất về năng suất , tính linh hoạt và lợi nhuận .
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Máy Thổi SMC 

Thử rò rỉ
Thử nghiệm độ rò rỉ của máy SMC,

bằng máy đo sự rò rỉ là thích hợp với

khách hàng với sản phẩm chai có dung 

tích từ 100ml đến 30l. Cải tiến trong các 

tính năng kể cả kiểm tra góc độ của cổ 

chai và nhận thấy từ 1 đến 4 chai tại mỗi 

thời điểm và tốc độ lên tới 100 chai 

trong một phút.

Thiết Bị Bổ Trợ Và Phụ Kiện
Dịch vụ SMC như một dịch vụ độc quyền, nơi khách hàng có
thể mua máy hoặc thiết bị mà không phải chạy trên 1 dặm.
Kể cả hỗ trợ thiết bị.

1. Khuôn đùn thổi (một lỗ hoặc nhiều lỗ)

2. Băng tải phế liệu (Thẳng và nghiêng)

3. Băng tải sản xuất (bên trong máy & xung quanh)

4. Tải tự động & Trộn

5. Làm mát & máy điều khiển nhiệt độ

6. Máy mài/Máy nghiền

7. Máy nén khí

8. Hệ thống làm mát

Tram Cắt,
Máy cắt khí, Dao khoét

Bộ điều khiển thương hiệu đẳng cấp thể giới từ Beckhoff, Moog

và Barber Colman được nhúng bằng phần mềm kiểm tra bề dày

của thành bình. Hệ thống này là cấu hình cho đầu đùn liên tục và

đầu tích trữ của máy SMC chạy một bình hoặc nhiều bình. Kết

hợp với máy SMC hệ thống này cung cấp những cái chai tốt nhất,

và là giải pháp cho việc tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu và cách

thức phân bổ, từ 30 điểm đến 400 điểm.

Những yêu cầu trong dầu, dầu mỏ và

các ngành công nghiệp khác, dãn

đến những yêu cầu cao trong việc

nhìn những đường viền đánh dấu

những cái chai. Với máy móc của

SMC, để nhìn thấy những đường viền

dài thông qua việc thêm và cài đặt vít

đặt thẳng đứng, nó hoàn hảo để là

một bộ phận hợp nhất của đầu đùn.

Công nghệ IML của SMC giúp khách hàng tiết kiệm một

cách đáng kể thời gian dán tem trên sản phẩm. Mỗi IML rô

bốt được trang bị động cơ servo nó làm tăng khả năng

chính xác, tôc độ, độ chính xác cao và giảm ít nhất việc

bảo trì máy so với động cơ bình thường. Hệ thống IML của

SMC cũng giúp loại trừ các điều phức tạp của việc vận

chuyển bên trong và các trạm vật liệu trung gian, như vậy

giúp tăng cường hiệu quả sản xuất hàng loạt.

Co- Đầu Thổi

Đúc tự động và quá trình
hoàn thiện

Cho việc làm mát, nó cho phép việc tăng lên

đáng kể của khả năng sản xuất bởi việc làm

mát sản phẩm trong đồ giữ trước khi quá trình

làm mát được tiến hành. Cho việc tự động làm

mát, SMC cung cấp 3 loại hệ thống làm mát,

cùng nguồn hệ thống thủy lực/ búa khí nén, và

hệ thống cùng cắt hoặc miệng cắt rộng và làm

mát với thiết bị bên ngoài.

Đầu thổi SMC Co là những đầu thổi chắc chắn, đáng tin cậy

và chứa đựng những chức năng tuyệt vời . Những đầu này

được dùng trong những mẫu có  (2) layers lên tới (6) layers

với sự đa dạng của nhiều lớp, cài đặt dựa vào ứng dụng

của sản phẩm.

Điều khiển so sánh

Hiển thị viền (VS)

Nhãn hiệu trên khuôn (IML)
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Những sản phẩm  chẳng hạn như là
mỹ phẩm và ứng dụng đựng thức ăn
cần có bề mặt mịn và nhẵn bóng trên
đầu miệng của chai. Ngoài ra SMC gắn
thêm mũi khoét đó là giải pháp để làm
tăng độ mịn của đầu miệng chai.
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