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Otomatik Çift Klips Makinesi

FCA 3430/3430-18



 Sıyırıcı separatör sayesinde ha-
mursuz ürün uçları 

 Kullanımı basit
 Otomatik yana açılma ve 

pnömatik destekli kapatma 
sayesinde kullanımda yorgunluk 
yaratmaz

 Makine çalışırken klips baskısı 
reprodüktif şekilde dıştan ayar-
lanabilir

 İlk klips vuruşta çift el emniyet 
sistemi

 Ön tekerlek sayesinde konforlu 
manevra kabiliyeti

 Kolay temizlik için cıvata baş-
larından arındırılmış, düzgün dış 
yüzeyler

 Mutlak sızdırmaz şalt dolabı sa-
yesinde elektronikte rutubetten 
kaynaklanan arızalar görülmez

 Düşük gürültü seviyesi
 Kam rulmanları dıştan değiştiri-

lebilir

Ek donanım olanakları
 Otomatik askı ipi ünitesi GSA 20, 

sürgülü tip
 İp verici
 Kılıf sonlama şalteri
 Pnömatik ve hareketli kılıf freni
 Baskı izi kontrollü kumanda
 Klips kontrol sistemi
 Yana açılır dolum borusu veya 

ikiz dolum borusu
 Fotosel kontrollü boy porsiyonla-

ma
 Makaralı ürün çıkış konveyörü, 

uzatma ve çıkış tablası
 Elektrik kumandalı, çift kayışlı ve 

hız ayarlı kayışlı konveyör
 Klips kodlama

Kullanım alanları
FCA 3430
Otomatik çift klips makinesi FCA 
3430, kalibre aralığı 24 - 65 mm 
olan tüm fibrus ve kolajen kılıfları 
ve 90 mm çapa kadar plastik kılıf-
ları kapatabilmektedir. Bu esnek-
lik, klips hatvesinin 12 ve 15 mm ve 
separatör sıyırma boyunun 18, 26 
veya 30 mm olarak hızlı bir şekilde 
ayarlanabilmesi sayesinde müm-
kün olmaktadır.

FCA 3430-18
Bir otomatik klips makinesinde 
benzeri olmayan zenginlikler su-
nar. Tüm plastik, fibrus ve kolajen 
kılıfları kapatır. Kalibre aralığı 24 
- 90 mm, plastik kılıflarda ise maks. 
120 mm’dir. Daha büyük sepe-
ratör ve klips hatvesinin 12, 15 ve 
18 mm ve separatör sıyırma bo-
yunun 26, 30 veya 36 mm olarak 
hızlı bir şekilde ayarlanabilmesi 
sayesinde en yüksek esneklik sağ-
lanabilmektedir.

Avantajları
 Beş farklı hız aralığında ürüne 

göre kademesiz ayarlanabilen 
yüksek vuruş sayısı

 FCA 3430-18 ile büyük kalibreli 
ürünlerde en geniş ürün yelpa-
zesinde üretim kapasitesi

 Paslanmaz çelik sayesinde ag-
resif temizlik malzemelerine karşı 
dayanıklılık 

 EASY TOUCH grafiksel kullanıcı 
ortamıyla kolay makine kullanı-
mı

 Ürün parametreleri program 
hafızasından çağrılabilir

 Ürüne özel kademesiz hız ayarlı 
konveyör bandı

Otomatik askı ipi ünitesi GSA: Askı ipleri 
kalıntısız olarak klipslenir.

Yana açılan dolum borusuna alternatif – İkiz 
borulu FCA 3430-18

 EASY TOUCH dokunmatik 
ekranla kolay ve konforlu 
kullanım

 Dayanıklı ve paslanmaz çe-
likten uzun ömürlü yapı

FCA 3430
Kalibre aralığı 24 - 90 mm, 
dakikada maks. 200 vuruş
FCA 3430-18
Kalibre aralığı 24 - 120 mm, 
dakikada maks. 150 vuruş

 Kalıpta ürünlerde havasız ve 
gevşek dolum için toplamda 
130 mm’ye kadar ek sıyırma 
özellikli separatör

 Tek klips kilitleme

Çalışma ve kullanım
Otomatik çift klips makinesi bir 
dolum makinesine mekanik ve 
elektronik olarak bağlanır. Porsi-
yonlar gram hassasiyetinde alınır 
ve klipsle kapatılır. Üretime başlar-
ken, ilk klips vurma işleminde ge-
leceğin yeni standardı olarak çift 
el kumanda sistemi kullanılmak-
tadır. EASY TOUCH dokunmatik 
ekranla makine kumandası basit 
ve konforludur. Bu grafiksel ku-
manda ekranı makine kullanımını 
kolaylaştırır. Makine operatörü 
gerçeğe yakın resimyazılarla sez-
gisel olarak menüde yönlendirilir 
ve parmak ucuyla dokunarak 
komple makineyi konforlu şekilde 
kumanda edebilir. EASY TOUCH 
ekranla ürün programlarının para-
metre setleri basit bir şekilde hafı-
zaya alınır ve daha sonra çağrıla-
bilir. Böylece bir üründen diğerine 
geçiş oldukça hızlanır. Makine 
operatörü ve servis teknisyeni için 

FCA 3430/3430-18



alanlar net olarak birbirinden ay-
rılmıştır.

FCA 3430
Otomatik çift klips makinesi PLC 
ve servo frekans invertörü üzerin-
den elektronik olarak kumanda 
edilir ve aşınmasız olarak işletilir.

FCA 3430-18
Bu FCA’nın yüksek dinamiğe sa-
hip servomotoru sayesinde daha 
geniş yelpazede üretim yapılabilir. 
Geniş açılan güçlü separatör 120 
mm kalibreye kadar çalışabilir. 
Tüm klips ebatlarının kullanılabilir-
liği makineyi son derece üniversal 
kılar.

Kombinasyon olanakları
TSA 120 & 200 – Aynı hat üzerinde 
rulo folyodan kaynakla doluma 
hazır kılıf yapar
AHL – Askı ipiyle otomatik ürün 
askı sistemi
ES 5000 – Markalama ve geri ta-
kip için etiketleme sistemi

Klips sistem çözümleri
Tek elden üretilen makine, klips ve 
askı iplerinden oluşan komple sis-
tem verimli ve sorunsuz bir üretim 
sağlar. Poly-clip System’in orijinal 
klipsleri en yüksek kaliteyi garanti 
eder. Üretim katı kalite kontrolle-
rine tabi tutulur. ISO 9001:2008’e 
göre belgelendirilmiş olup, üretim 
prosesine tam olarak uyarlan-
mışlardır. Poly-clip patentli SAFE-
COAT teknolojisi, gıdalara uygun 
bir güvenlik kaplaması sayesinde 
sorunsuz bir üretim ve gerektiğin-
de şüphe duyulmayacak bir ürün 
mesuliyeti sağlar. Poly-clip System 
klips sistem çözümlerinde dünya-
da öncüdür.

EASY TOUCH grafiksel kullanıcı ortamıyla ko-
lay makine kullanımı

Tek makinede üç rulo klips serisi – Maksimum hızda maksimum ürün çeşidi

Ürün tanımlama: Renkli klips ve askı ipleri ve 
klips kodlama

TSA kılıf kaynak makinesiyle birlikte 2.000 m 
uzunluğa kadar hiç durmadan çalışma

Hat üzerinde baskısı yapılan ve klipslenen 
etiketlerle maksimum ürün güvenliği
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Teknik Değerler Uzunluklar (mm)

Genişlik:   1.455 - 1.665 mm
Derinlik:  1.200 mm
Yükseklik:  1.840 - 2.015 mm
Ağırlık:  570 kg
Gerilim:  200-230 VAC, 380-460 VAC, 50 veya 60 Hz
Güç:  2,8 kW
Koruma akımı:  16 A
Basınçlı hava:  5-7 bar/0,5-0,7 MPa
Hava tüketimi:  1,6 NL/Strok

Önden Bakış Üstten bakış

Dolum borusu boyu 500
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