
Máy chế tạo tùy chỉnh sản xuất các mẫu chai từ 5l đến 6l, bộ phận tự động và 

hàng kỹ thuật. Máy được trang bị đầu ắc quy 1.5l, 2.5l, 4l, hoặc đầu liên tục.

Thiết lập ngang của dòng máy SMC đùn thổi được trang bị 20-24 
khoang sản phẩm loại chai nhỏ (ví dụ chai thuốc nhỏ mắt 5ml) và tiến 
độ sản xuất nhanh. Điều này thích hợp với sản xuất số lượng nhiều 
dành cho ngành dược, thực phẩm và mặt hàng tiêu dùng.

Hệ thống kẹp thẳng trên thanh trượt dẫn hướng, áp dụng bộ điều khiển
chuyển động van tỷ lệ. Máy SMC sản xuất trong thời gian ngắn với số
lượng nhiều các chai kích cỡ trung bình từ 1 lít đến 10 lít.

  Chọn lựa hệ thống kẹp đứng yên hoặc bộ 
phận chuyển động 

  Bộ điều khiển van chuyển động định 
hướng hoặc tỷ lệ

  Được thiết kế chứa đến 60l mỗi chai

  Đầu liên tục, hoặc đầu ắc quy 4l cho 1 trạm 
và 6l cho 2 trạm 

  Ứng dụng lực kép chính xác trong bàn kẹp 
khung hộp đường chéo với xylanh kẹp trực 
tiếp

  Sự thích hợp của các thiết bị bổ trợ tự kết 
thúc, sắp xếp gọn gàng và lấy sản phẩm 

Dòng TG & DTG

Dòng XL,S,M,DMA

Dòng IB

  Bộ điều khiển chuyển động van tỷ lệ

  Tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành và
tăng năng suất

  Chuyển động của hệ thống kẹp và bộ phận
quay không ma sát nhờ thanh trượt bi

  Ứng dụng lực kẹp chính xác vì lực phân bố
đều trên tấm

  Dễ truy cập và điều chỉnh tấm kẹp

  Bộ phận quay chuyển động nhanh hơn máy có 3
thanh nối chuẩn

  Sản xuất nhiều khoang tăng nhanh và khoảng
cách giữa 2 tấm dài hơn

  Khung cơ sở rắn chắc và thiết kế tiết kiệm 
diện tích

  Hệ thống kẹp 2 điểm cân bằng

  Chu kỳ nhanh và sản xuất nhiều khoang

  Hệ thống thủy lực tỷ lệ và truyền động thủy lực 
hiệu quả

  Tuân thủ luật an toàn CE

  Các lợi ích trong hoạt động và sản xuất:

         • Trọng lượng sản phẩm không đổi

         • Không hao tốn nguyên vật liệu

         • Kích thước sản phẩm chuẩn

         • Cổ chai tuyệt vời

Nét đặc trưng:

Nét đặc trưng:

Nét đặc trưng:
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Hệ thống kẹp thẳng trên thanh trượt dẫn hướng, áp dụng bộ điều khiển
chuyển động van dẫn hướng. Mẫu máy mới của SMC có thể di chuyển
theo chiều ngang cùng với hệ thống làm mát cải tiến và chiều dài bộ
phận quay mở rộng thích hợp sản xuất nhiều khoang cao cấp. Các máy
này tạo ra những bình, chai rỗng 30ml đến 10l.

  Bộ điều khiển chuyển động van định hướng

  Tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận
hành và tăng năng suất

  Chuyển động của hệ thống kẹp và bộ phận
quay không ma sát nhờ thanh trượt bi

  Ứng dụng lực kẹp chính xác vì lực phân
bố đều trên tấm

  Dễ truy cập và điều chỉnh tấm kẹp

  Bộ phận quay chuyển động nhanh hơn máy
có 3 thanh nối chuẩn

  Sản xuất nhiều khoang tăng nhanh và
khoảng cách giữa 2 tấm dài hơn

Nét đặc trưng: Dòng TC & DTC

Hệ thống kẹp nghiêng 3 thanh nối, các máy thổi chai với tiêu chuẩn của
SMC. Sản xuất các bình, chai kích cỡ nhỏ và vừa, 30ml đến 10l. 

  Bộ điều khiển chuyển động van định hướng

  

Hệ thống kẹp trực tiếp bởi 3 thanh nối và
thanh liên kết

  

Mẫu 3 thanh nối có chất lượng hơn 20 năm


 Thay khuôn tiện lợi và nhanh nhờ thiết kế

mở phía trên và mặt bên

Nét đặc trưng:  Dòng T & DST

Theo đuổi phương châm “Tiêu chuẩn châu Âu với giá châu Á”, SMC luôn chú ý đến từng chi tiết

của các sản phẩm. Với sự quan tâm hàng đầu là khách hàng, máy SMC được chế tạo tùy chỉnh

nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng. Tất cả máy SMC đều mạnh, vững chắc, nặng và bền, bất kể kiểu

dáng và cách thức vận hành. Chúng được thiết kế để hoạt động hiệu quả, chạy trong một thời gian

dài và hoàn toàn tuân thủ các nội quy an toàn CE.

Các dòng máy của hãng SMC

  4

 


	01_Cover_2013 copy.pdf
	02_Page_2-3-E copy
	03_Page_4-5-E copy
	04_Page_6-7-A copy
	05_Page_8-9-B copy
	06_Page_10-11-D copy
	07_Page_12-13-A copy
	08_Page_14-15-B copy
	09_Page_16-17-A copy
	10_Page_18-19 copy
	11_back cover-E copy



