
Automatyzacja pakowania 



Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych:

n 

dwustopniowe dozowanie realizowane jest poprzez 
sterowane falownikiem podajniki œlimakowe.

n EWN-GO do pakowania produktów granulowanych 
z grawitacyjnym nape³nianiem worka.

n EWN-PO do pakowania produktów o zmiennej 
granulacji z dozownikiem w postaci podajnika 
taœmowego sterowanego falownikiem.

n EWN-WO do pakowania produktów maj¹cych 
tendencjê do sklejania siê lub zbijania, dozowanie 
za pomoc¹ podajnika wibracyjnego.

EWN-SO do pakowania produktów pylistych, gdzie 
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Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej 

www.wikpol.com.pl



n 

   wt³aczanie materia³u do worka realizowane jest   
   poprzez podajnik œlimakowy.
n EWN-TW do pakowania produktów pylistych, 

materia³ wrzucany do worka po przyspieszeniu 
na ³opatkach turbiny.

n EWN-FW do pakowania produktów pylistych, 
materia³ wt³aczany do worka dziêki nadciœnieniu 
wytwarzanemu w komorze fluidyzacyjnej.

n EWN-GW do pakowania produktów granulowanych 
z grawitacyjnym nape³nianiem worka.

EWN-SW do pakowania produktów pylistych, gdzie     Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych 
i wentylowych mog¹ byæ wyposa¿one 
w jeden z poni¿szych uk³adów wa¿¹cych:

n uk³ad z wag¹ brutto: pomiar masy pakowanego 
produktu odbywa siê bezpoœrednio w worku 
(w czasie dozowania wa¿one jest opakowanie 
wraz z materia³em),

n uk³ad z wag¹ netto: porcja pakowanego materia³u 
odwa¿ana jest w poœrednim zbiorniku, a nastêpnie 
zrzucana do worka,

n uk³ad z pomiarem na ubytek masy: dozowanie 
pakowanego materia³u odbywa siê poprzez 
pomiar ubytku masy w zasobniku.
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Podstawowe parametry: 

Maszyny pakuj¹ce do worków wentylowych:

Wielostopniowe dozowanie za pomoc¹ dozownika z napêdem
pneumatycznym lub z napêdem elektrycznym.
System wa¿enia oparty na przetwornikach tensometrycznych.
Automatyczny zrzut zapakowanego worka.
W opcji wstêpne formowanie worka (nadmuch), systemy 
automatycznego pobierania, formowania i zak³adania worków
na maszynê.
Instalacja do pod³¹czenia systemu odpylania maszyny.
Wersja maszyny typu netto z podwójnym uk³adem dysz (jeden 
kosz odwa¿aj¹cy i dwie dysze nape³niaj¹ce).
Automatyczna analiza b³êdów nawa¿ania.

Autokorekta nastaw dozownika.
Pamiêæ parametrów dla pakowania w worki o ró¿nej pojemnoœci.
Wewnêtrzne liczniki masy i iloœci worków.
Mo¿liwoœæ komunikatów dla obs³ugi w ró¿nych jêzykach.
Mo¿liwoœæ sterowania urz¹dzeniami zewnêtrznymi (np. przenoœnikam
taœmowymi odbieraj¹cymi nape³nione worki itp.).
Szerokie mo¿liwoœci wspó³pracy ze sterownikami PLC lub systemami 
komputerowymi. Porty szeregowe w standardzie RS232, RS485, Ethernet.
Dostêpne protoko³y komunikacji: Modbus (ASCII, RTU), Profibus DP, 
Ethernet (Modbus TCP/IP), DeviceNet.
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typu big-bag 

 

Maszyny pakuj¹ce do worków typu big-bag 
jedno i czterozawiesiowych.

Urz¹dzenia do nape³niania worków big-bag mog¹ byæ 
wykonane w ró¿nym stopniu zautomatyzowania:

Automatyczne zdejmowanie zawiesi worka.
Automatyczne trzymanie rêkawa wsypowego worka.
Uk³ady wstêpnego formowania worków.
Automatyczne podawanie pustych palet.
Automatyczny odbiór nape³nionych worków
i transportowanie ich na odcinku o dowolnej d³ugoœci.

Urz¹dzenia typu EWN-BB 
posiadaj¹ nastêpuj¹ce cechy:

n 

n Dwustopniowe nape³nianie worków.
n System wa¿enia oparty na czterech przetwornikach tensometrycznych.
n Instalacja do pod³¹czenia systemu odpylania urz¹dzenia.
n Mo¿liwoœæ dostarczenia w pe³ni zautomatyzowanej linii nape³niania worków typu big-bag.

Typowy zakres wa¿enia: 200 kg ÷ 1100 kg (zakres wa¿enia mo¿e zostaæ rozszerzony).



Misja Spó³ki WIKPOL 
polega na dostarczaniu Klientom optymalnych rozwi¹zañ dziêki osi¹gniêciu 
najwy¿szego stopnia specjalizacji w zakresie robotyki i automatyki 
w dziedzinie pakowania i paletyzacji. 

n 
n 

n 

n 

n 
n 

n 

n 

du¿a wydajnoœæ i dok³adnoœæ pakowania,
du¿a rozpiêtoœæ wielkoœci opakowañ od   

5 kg do 2000 kg,
mo¿liwoœæ pakowania produktów o du¿ej 

rozpiêtoœci granulacji w tym produktów silnie 
pylistych,

wersja maszyn do pracy w strefach 
wybuchowych (Ex),

prosta regulacja i parametryzacja,
nowoczesna, swobodnie programowalna 

elektronika wagowa,
szerokie mo¿liwoœci wspó³pracy ze 

sterownikami PLC lub systemami 
komputerowymi. W standardzie RS232, RS485, 
Ethernet. Dostêpne protoko³y komunikacji: 
Modbus (ASCII, RTU), Profibus DP, Ethernet 
(Modbus TCP/IP), DeviceNet,

maszyny posiadaj¹ stosowne 
zatwierdzenia umo¿liwiaj¹ce ich legalizacjê.

Maszyny pakuj¹ce WIKPOL:



Wikpol Sp. z o.o.
Konopnica 208 B

21-030 Motycz k/Lublina 
tel./fax +48 81 503 23 30, 503 23 31

www.wikpol.com.pl
wikpol@wikpol.com.pl

marketing@wikpol.com.pl 
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