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Apsaugokite savo darbuotojus

Automatinė pildymo sistema 
RobaFeed 3 su GlueFill



lima įsigyti specialų atstumo stiprintuvą, skirtą 
padidinti siurbimo efektą.

Efektyvus ir patogus naudoti
Užpildo pagal poreikį, automatinis užpildymas 
ir mažesnis pakartotinis pripildymas padidina 
efektyvumą. Dėl uždaros sistemos į rezervuarą 
negali patekti jokie teršalai ar pašaliniai daiktai. 
Rezultate reikalauja mažiau priežiūros ir išsaugo 
klijų kokybę. 

Jūsų privalumai
 ■ Saugus užpildymas be nudegimo pavojaus
 ■ Sumažina sąnaudas ir didina linijų našumą 

dėka maksimalaus sistemos prieinamumo
 ■ Laiko taupymas dėl mažesnio papildymo ir 

sumažėjusios techninės priežiūros
 ■ Pastovus klijų stiprumas dėl tolygios tem-

peratūros
 ■ Dėl švaraus ir tikslaus užpildymo nėra lydy-

mo aparato užteršimo

Automatinė pildymo sistema RobaFeed 3 užpil-
do klijų lydyklių («Concept» serija ir  
«JumboFlex» sistemos) lydymo baką, naudojant 
atskirą granulių talpyklę «GlueFill». Klijų rezer-
vuaro užpildymo lygio kontrolė valdo sistemą. 
Jei pasiekiamas nustatytas minimalus pripildy-
mo lygis, pradedamas automatinis užpildymas 
ir užtikrinamas maksimalus sistemos prieina-
mumas.

Didesnis operatoriaus saugumas
Granulės įpilamos į atskirą «GlueFill» konteinerį. 
Tai sumažina operatorių nudegimų riziką, ka-
dangi jie nebeturi kontakto su karštuoju lydymo 
aparatu. Kaip papildoma saugos priemonė - pa-
pildomas bako dangčio užraktas. Oro filtras ant 
bako dangtelio valo visus susidariusius lipnius 
garus ir jį galima lengvai pakeisti.

Granulių užpildymas ir laikymas
«GlueFill» galima įsigyti trimis dydžiais  
(S, M ir L). Naudojant modelius M ir L, vie-
nu metu galima užpildyti iki dviejų lydyklių. 
Granulių lygį talpykloje galima lengvai patikrinti 
per patikrinimo langą. Siurbimo įrenginys su 
vibratoriumi įkišamas į atitinkamo konteinerio 
granules. Vibratorius atpalaiduoja granules, o 
siurbimo antgalis sukuria slėgį, kad granulės 
būtų įsiurbamos ir tiekiamos. Kadangi dideli 
granulių kiekiai yra linkę sulipti, «GlueFill L» 
galima įsigyti su užpildymo tinkleliu. Pasirink-
tinai galima pasirinkti ir vibratoriaus plokštę. 
Didesniems atstumams iki lydymo aparato ga-
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Didesnis saugumas ir efektyvumas naudojant automatinį pildymą

Techniniai duomenys

Klijų tipas Granulės ar pastilės 

Granulių dydis Maks. Ø 12 mm 

Pastilių dydis 12 x 12 mm 

Užpildymo našumas* 4 kg per minutę 

Talpos dydis S: 10 litrų / M: 50 litrų / L: 100 litrų 

Siurbimo mazgas S: 1 / M: 1 arba 2 / L: 1 arba 2 

Tiekimo atstumas Horizontaliai maks. 7.5 m, vertikaliai maks. 2.5 m 

Suspausto oro jungtis 6 bar, sausas, filtruotas, be alyvos, G1/4” jungtis 

Suspausto oro suvartojimas prie 6 bar maks. 250 literų/min. 

Elektrinė jungtis Robatech sistema: 24 V DC iš sistemos

* Funkcija ir užpildymo našumas priklauso nuo kokybės, dydžio, formos ir lipnumo 
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