De New Motion Palletiser (NMP) is bij uitstek geschikt voor het palletiseren van dozen.
De Palletiser wordt vanwege het innovatieve karakter getoond op de wereldwijde website van Omron Electronics
en is genomineerd geweest voor de ‘Emergo Innovatie Prijs’.
Bij het ontwerp van de NMP is sterk gelet op ‘downtime reductie’. Hiertoe is het betrouwbare H-brug principe
gekozen voor de aandrijving van de gantry. De mechanica is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Door het gebruik
van o.a. lichtschermen, deurschakelaars, interne bewakingen en de loadcell is de machine eenvoudig en veilig
toegankelijk.
‘Downtime reductie’ is niet alleen stilstand voorkomen, maar ook bij stilstand zo snel mogelijk assisteren. Met het
‘remote maintenance’ systeem, kunnen onze engineers over Ethernet niet alleen de plc benaderen, maar ook de
servo’s en het HMI. Door de Ewonrouter zijn firewall’s geen obstakel voor een veilige verbinding. Middels de IPcamera kunnen we, indien nodig, live meekijken. Eerstelijns diagnoses kunnen eenvoudig door de operator zelf
worden gesteld middels de LED-lichtkrant en / of het HMI.
De machine is eenvoudig te bedienen. U kunt zelf nieuwe stapelpatronen, dozen en pallettypes aanmaken. Een
1-daagse training behoort tot de mogelijkheid, zoals ook ons unieke service contract (geen onverwachte kosten).
In deze catalogus treft u verder een aantal layouts aan. De NMP is modulair ontworpen, zodat u de best passende
configuratie van in- en uitvoeren zelf kunt samenstellen. Wij adviseren u graag verder in de vele mogelijkheden.
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Standaard

Dichte dozen gesloten met tape of hotmelt tot 25 kg

Capaciteit

Maximaal 15 pick & place/min (afhankelijk van de toepassing)

Standaard gripper

Vacuüm gripper voorzien van 6 zuignappen verdeeld over 3 ‘laag
verbruik’ venturi’s. Tevens voorzien van een vacuumdetectie.

Standaard stapelhoogte

Tot 2.200 mm. Afwijkende hoogtes op aanvraag.
Bij een stapelhoogte tot 2.200 mm is de benodigde hoogte 4.485 mm.

Vloeroppervlak

Vanaf 1.950 mm x 2.990 mm.

Stapelpatronen

Standaard worden 2 patronen door ons aangemaakt en getest.
U kunt eenvoudig recepten zelf aanmaken door het ingeven van
bepaalde specificaties.

Palletformaten

Alle veel voorkomende pallets zijn toepasbaar.

Afwerking

Gepoedercoat frame, geanodiseerde aluminium mast
en RVS stelvoeten.

Overige kenmerken

Loadcell, led-lichtkrant, eWon-router, IP-camera, direct drive
rotatie motor, Omron HMI-PLC-Servo sysmac studio, A-merk
componenten, product invoerbaan.

In het kort:
• downtime reductie
• compact mechanisch ontwerp (kleine footprint)
• eenvoudig te bedienen (PC uitstraling)
• eenvoudig creëren van nieuwe stapelpatronen
• met de IP-camera monitoring en besturing op afstand
• duurzaam (laag stroomverbruik)
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De New Motion Palletiser (NMP) is modulair opgebouwd en kent daardoor vele opties, onderstaand
zijn deze opties weergegeven. Meerprijzen verstrekken wij u graag op aanvraag.

Bediening

Bedienen en monitoren van de palletiser vanaf uw smartphone of tablet.

In- en uitvoerpositie

Meerdere invoerbanen of langere banen (standaard 2.000 mm) behoren tot de
mogelijkheden. De invoer- (en uitvoer) posities zijn configureerbaar.

Grippers

Klantspecifieke vacuum grippers.
Klemgrippers voor displaydozen, open dozen, deksel dozen, etc.
Multipick-grippers voor het pakken/plaatsen van meerdere dozen tegelijkertijd.

Gripperstation

Een ergonomische oplossing wanneer u meerdere grippers nodig heeft.

Tussenlegvel

Het tussenlegvelmagazijn is standaard een tafeluitvoering. Het is ook mogelijk
een volledig pallet met tussenlegvellen in de NMP te plaatsen.

Pallettransport

New Motion biedt een volledig assortiment aan pallettransport, zodat vele
layout uitvoeringen mogelijk zijn.

Palletmagazijn

Het palletmagazijn/ontnester is zowel stand-alone, als geïntegreerd in de
palletiser toe te passen. Geschikt voor 12 pallets.

Service contract

Opleiding
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Middels ons unieke service contract bieden wij u de mogelijkheid tot een vast
tarief voor onderhoudskosten. Hiermee voorkomt u onverwachte hoge kosten
aan componenten of arbeidsuren.
Tijdens deze opleiding leert uw operator de machine beter begrijpen en kan
uw operator zelf nieuwe palletpatronen programmeren. De machine wordt zo
optimaal benut.

Palletiser met 1 palletiseerpositie

Palletiser met 2 palletiseerposities

NMP2100
Zonder tussenlegvellen

NMP1100
Zonder tussenlegvellen

NMP1100T
Met tussenlegvellen

NMP2100T
Met tussenlegvellen

NMP1100AT
Met automatische
aan/afvoer van pallets
en tussenlegvellen

NMP2100AT
Met automatische
aan/afvoer van pallets
en tussenlegvellen

v.a. € 87.000,00

Uitleg afkortingen

NMP XYZZ A T P W G
New Motion Palletiser

Gripper station

Aantal palletiseerposities

Folie Wrapper

Aantal product rollenbanen
Palletiseerhoogte (in dm)

Palletdispenser
Tussenlegvellen
Automatische
aan/afvoer van pallets
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