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LS 100 Linjesamlare
Teltek LS100 tar emot produkter levererade i omgångar, i bredd, från en matarbana

Teltek LS100 tar emot produkter levererade i omgångar, i bredd, från en matarbana och
och överlämnar dem i en ordnad rad till en transportör. LS100 är konstruerad för
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Teltek LS100 är särskilt lämpad att hantera och ordna produkter som är svåra att skjuta i
sidled, exempelvis platta produkter. Under sammanföringen bibehåller LS100 de enskilda
produkternas orientering på banan utan att vrida dem, vilket underlättar för efterföljande
maskiner.
Teltek LS100 är byggd med stativ och elektronikskåp i rostfritt stål och med transportörer i
anodiserad
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Teltek LS100 är byggd med stativ och elektronikskåp i rostfritt stål och med transportörer
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Styrning
PLC-system och fotoceller. Arbetshastigheten
Teltek
LS100aluminium.
är CE-märkt
och sker
kanmed
levereras
varierar
med
transportörslängd och antal transportbanor. Totalt hanterar
med
flera
lättlinjesamlarens
utbytbara transportörsalternativ.
LS100 upp till 80 produkter per minut, beroende på utförande.
Upp till fyra parallella transportörer kan användas.

Specifikationer
Transportör
Höjd:
Totallängd:
Totalbredd:
Mått
Längd:
Bredd:
Spänning:
CE-märkt:

700-1000 mm
300-800 mm
250-500 mm
700-1000 mm
900-1200 mm
230 VAC
Ja

Linjesamlarens dimensioner anpassas efter
kundens önskemål

Teltek LS100 är CE-märkt och kan levereras
med flera lätt utbytbara transportörsalternativ.
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