BRUNNER GMBH u. Co. KG

Verpakkingsmachines

Banderoleermachines
Straffpakker
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BVM-Montage
De firma BVM Brunner GmbH & Co. KG, is een middel grote onderneming en produceert sinds
1985 folie verpakkingsmachines voor de industrie met werelwijde afzet. BVM garandeert de
hoogste kwaliteit met constante innovatie.
De gebruikelijke filosofie van BVM is: de verwachting van onze klanten in onze denkwijze
en handelen over te nemen. De klant staat altijd centraal. Ieder idee wordt door ons als een kans
gezien. Deze lijn geeft de richting aan naar waar, onze onderneming vandaag de dag staat en
werkt. Iedere afzonderlijke bouwsteen telt. De medewerkers vormen samen een team.
Onze onderneming is sterk geworden door onze medewerkers, vooral door vakwerk, waar
wij zeer veel waarde aan hechten, kom je verder. Bij BVM worden creativiteit en medewerking
gevraagd en verkregen. Onze medewerkers gebuiken alle kansen die geboden worden.
Locatie en kwaliteit zijn onderscheidende factoren. En uiteraard staat
de BVM onderneming voor "Made in Germany".
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BVM kiest voor de opbouw van zijn machines voor bestaande technieken.
Of het nu om het inzetten van aluminium profielsystemen, lasertechnologie,
moderne elektronica of het consequent inzetten van modulebouwsystemen
gaat, met een BVM machine, "Made in Germany", bent u in ieder geval altijd
uw concurrent een stap voor.
Een flexibel uitgeruste produktie omgeving maakt het mogelijk om een
internationale concurentievaardige onderneming te leiden. BVM blijft
"Made in Germany".
Zelfs BVM machines, die 20 jaar geleden gebouwd zijn, werken vandaag
de dag nog naar volle tevredenheid van onze klanten. Met korte levertijden,
hoge kwaliteit en een goede prijs/kwaliteit verhouding zijn wij in vele landen
marktleider op het gebied van krimpfolie verpakkingsmachines. Dit is een
indrukwekkende bevestiging van de bedrijfszekerheid en kwaliteit van de
BVM machines. Voor de firma BVM is het meer als een opdracht om dit
ook waar te blijven maken in de toekomst.
Met meer als 20 partners wereldwijd garandeert BVM voor service
en kwaliteit.

BVM-Montage
En inbedrijf stellen.

BVM-voormontage Compacta

Onze Service:

V Onderhoud, service, complete revisie van gebruikte
machines, training bij de klant of in de fabriek
bij BVM.
V Telefonisch support door geschoold vakpersoneel
met jarenlange ervaring in elektrotechniek of op
mechanisch gebied.
V Advies en verkoop van reserve- en verslijtdelen.
V Ervaren servicemonteurs in de buitendienst met servicewagens voorzien van alle reserve- en verslijtdelen.
V Korte responstijden van opgeleid service personeel
wereldwijd.
V Goede onderdelenvoorraad, garantie voor reservedelen
leveringen van BVM onderdelen voor minimaal 10 jaar.
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Combi banderolleermachine
De BVM combi banderoleermachines zijn er tot een capaciteit van ca. 17 takten/min.*
De Banderolleermachine en krimptunnel zijn als eenheid op een frame gemonteerd.
Door het verwerken van vlakke folie wordt een banderolleer verpakking gemaakt, welke
door de aansluitende krimptunnel strak om het produkt gekrompen wordt.
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Opstellingsvoorbeeld

BMS 6030 L

* afhankelijk van produkt en uitvoering.

Banderolleermachines
De BVM banderolleermachines tot ca. 45 takten/min.*, afhankelijk van model, in
lijn of met haakse toevoer inzetbaar. Door het verwerken van vlakke folie wordt een
banderolleer verpakking gemaakt. Of als halfautomaat of in lijn met een in- uitloopband,
haakse toevoer met mechanische invoerschuiver of met intrek meenemers een
verpakkingsmachine voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Door het inzetten van een continu verwamt, onderhoudsvrij lassysteem kan 20- 100 my
dikke polyetyleen folie storingsvrij verwerkt worden.
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Opstellingsvoorbeeld

BM 603
0

* afhankelijk van produkt en uitvoering.

L

Straffpakker
De BVM Straffpakker tot ca. 30 takte/min.*, werkt altijd met een boven en onder folie en
maakt door het foliestraffsysteem een strakke folie banderol om het produkt.
Dit straffsysteem werkt middels verrubberde rollen met een terugtrek functie, waardoor
de strakheid traploos instelbaar is. Hierdoor kunnen zowel stapels en bundels van
bijvoorbeeld flessen of blikken strak verpakt worden. Het inzetten van een krimptunnel
maakt het mogelijk om de overtollige folie nog strakker te doen krimpen.
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Opstellingsvoorbeeld

W
SP 6030

* afhankelijk van produkt en uitvoering.

Krimptunnel
De staafketting transport
van de BVM krimptunnel
is standaard uitgevoerd met
hittebestendige transportstaven, bekleed met
siliconenslang.
Draadvlechtband, hittebestendige kunststofgaasband
of draaiende tunnelstaven
voor het verwerken van
heldere krimpfolie zijn optioneel leverbaar.

Opstellingsvoorbeeld
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De transportsnelheid is op het
bedieningspaneel traploos
regelbaar.
SC 45
30 SD

Traploze registerverstelling van de
onderluchtstroom
voor een optimaal
krimpresultaat.

Opstellingsvoorbeeld

SC 45
30

De luchtstroom
(binnen in de
krimptunnel) is
door dubbele
luchtgeleidingskleppen gescheiden en van buitenaf instelbaar.

Een digitale temperatuurregelaar staat garant voor de instelling
van een constante temperatuur tot max.250 °C.
* afhankelijk van produkt en uitvoering.

Technische gegevens
BM/SP 4030 H

BM 4030 L

BM/SP 4030 W

BM/SP 4030 LE

BM 4030 LG

Uitvoering:

Halfautomaat met
Handinschuiver

Volautomaat in Lijn
werkend, door inuitloopband

Haakse toevoer,
mechanische
inschuiver voor het
maken van bundels
door meermaals
inschuiven

In lijn werkend met
inschuiver van
boven voor grafische produkten
zoals losse stapels

In lijn werkend met
grijpermeenemers
voor produkten met
verschillende hoogtes vanaf 1 DIN A4
blad, geheel door
elkaar

Las- en folie
breedte:

400 – 1600 mm

Doorlaathoogte:

300 – 600 mm

Capaciteit:

tot 20 T/min. afhankelijk van uitvoering,
soort produkt en
formaat

tot 45 T/min. afhankelijk van uitvoering,
soort produkt en
formaat

tot 30 T/min. afhankelijk van uitvoering,
soort produkt en
formaat

BMS 6030 H

BMS 6030 L

BMS 6030 W

Halfautomaat met
handschuiver

Volautomaat in lijn
werkend, middels
in- en uitloopband

Haakse toevoer,
mechanische
inschuiver, voor het
maken van bundels
met meermaals
inschuiven
600 – 800 mm

Uitvoering:

1

1

400 – 1600 mm

1

400 – 1600 mm

1

400 – 1600 mm

1

400 – 1600 mm

1

300 – 1000 mm

1

300 – 1000 mm

1

300 – 1000 mm

1

300 – 1000 mm

1

Las- en folie
breedte:

600 – 800 mm

1

600 – 800 mm

1

Doorlaathoogte:

300 – 400 mm

1

300 – 400 mm

1

Capaciteit:

tot 17 T/min. afhankelijk van uitvoering,
soort produkt en
formaat

300 – 400 mm

tot 17 T/min. afhankelijk van uitvoering,
soort produkt en
formaat

tot 25 T/min. afhankelijk van uitvoering,
soort produkt en
formaat

tot 25 T/min. afhankelijk van uitvoering,
soort produkt en
formaat

Basis-tekening als voorbeeld:
Banderolleermachine
BMS 6030 L
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1

1

tot 17 T/min. afhankelijk van uitvoering,
soort produkt en
formaat

1

afhankelijk van uitvoering.
* in combinatie met stempelaandrijving in servomodus.

Machine type:
BMS 60 30 W / L

Krimptunnel type:
SC 60 30 SD

in lijn

Haakse toevoer

Dubbele verwarmingszones

300 mm Doorlaathoogte

Vergroot verwarmingsvermogen

600 mm Lasbreedte

300 mm Doorlaathoogte

Krimptunnel

650 mm Doorlaatbreedte

Banderolleermachine

Krimptunnel

Technische gegevens krimptunnel
SC 45 . . .

SC 65 . . .

SC 80 . . .

Doorlaatbreedte:

450 mm

Doorlaathoogte:

van 300 – 400 mm

1

van 300 – 500 mm

1

van 300 – 500 mm

1

Krimpzones:

van 800 – 2800 mm

1

van 1100 – 4200 mm

1

van 1500 – 2800 mm

1

Verwarmings
vermogen:

van 8,4 – 25,2 kW

1

650 mm

van 12,6 – 50,4 kW

800 mm

van 16,8 – 37,8 kW

SC 100 . . . SC 120. . . SC 140 . . .

SC 160 . . .

1000 mm

1600 mm

400 mm*

1200 mm
400 mm*

1400 mm
400 mm*

400 mm*

2000 mm* 2000 mm* 2000 mm* 2000 mm*
33,6 kW

42 kW

42 kW

50,4 kW

afhankelijk van uitvoering

Stroomaansluiting: 3 x 400/230 VDS, 50 HZ, N + PE
Isolatiebescherming tegen warmteverlies tussen de verwarmingszones en buitenkant van 100mm.
Produkt inloop- en uitloopopening met hittebestendig siliconengordijnen gesloten.
Geluidsarme blaasmotor
Bouwhoogte: 850 +- 50 mm
*Speciale afmetingen op aanvraag

BVM Standaard kleuren:
RAL 1013 - parelwit
RAL 5007- briljantblauw
RAL 6011 - resedagroen

Funktie omschrijving
De produkttoevoer vindt plaats door het transporteren in lijn of haaks.
De bundelformatie wordt of door de machine gemaakt of is al buiten de machine
voor gegroepeerd. De banderolleermachine of straffpakker werkt met een boven en
een onderfolie, die tot een zogenaamd " folie gordijn" aan elkaar zijn gelast.
De folie wordt bij het transport of inschuiven tot een banderol om het produkt gelast.
In de aangesloten krimptunnel wordt de folie strakker om het produkt gekrompen.
Het krimpresultaat kan door een electronische temperatuurregeling en verstelbare
luchtgeleidingskleppen binnen de verwarmingszones ingesteld worden.

Constructie kenmerken
Uitvoering: als BMS 6030 H/W/L met een aaneen gesloten krimptunnel op een
machineframe gemonteerd of als BM 4030 H/W/L bzw. SP 4030 H/W met separate
krimptunnel, type afhankelijk van capaciteit.
Produkttoevoer:

handmatig of volautomatisch, produktherkenning middels
een fotocel horizontaal of vertikaal.

Produkttransport:

afhankelijk van produkt met transportband, frictie rollenbaan, Plaatbandketting* Snelheid traploos regelbaar middels een frequentie regelaar.*

Folie kwaliteiten:

PE-/PVC-/ en andere lasbare vlakfolie,folie dikte tot 100 my*

Folie afgifte:

met oplegwalzen, motorisch aangedreven, traploos regelbaar, gestuurd middels een foliependel.

Lassysteem:

continu verwarmd, onderhoudsvrij, aangesloten op een
digitale temperatuurregelaar wordt de lastemperatuur
constant gehouden. Hierdoor is er een gelijkblijvende
laskwaliteit.

Lasstempel aandrijving**: elektromechanisch*, met produktbeveiliging
Foliespannnen:
(alleen Straffpakker)

Folie spannen d.m.v. verrubberde terugtrekwalzen,
spanning traploos instelbaar.

Krimptunnel:
(bij BMS)

met digitale temperatuur regelaar en energiebesparend
circulatiesysteem.

Veiligheidsafdekkingen:

metaluminiumprofiel/ makrolonplaten volgens CE-norm

Elektrische besturing:

vrij programmeerbare Siemens S7 plc, Touch Panel, symbool bediening in kleuren display en produktgeheugen.

Opnemers:

Kabelaansluiting steek-/schroefbaar, contactloos met
lichtcontrole.

Perslucht aansluiting:

6 bar aansluiten

Optioneel:

volautomatische, motorische formaat verstelling, vanuit
het geheugen oproepbaar, Toevoer-,voorgroeppeer- en
stapelsysteem afhankelijk van produkt.

* met uitzondering BMS 6030 H/W/L
** bij SP aandrijving middels servomodus, voor banderolleermachine als optie leverbaar.

Locatie

Ferdinand-Lassalle-Straße 62 · D-72770 Reutlingen
(Betzingen – Industriegebiet West)
Telefon: (+49) 0 71 21/9 16 50 · Telefax (+49) 0 71 21/91 65 44
E-Mail: info@bvm-brunner.de
Internet: www.bvm-brunner.de

BRUNNER GMBH u. Co. KG

Verpackungsmaschinen
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Kantoor en produktie locatie:

Fotos: Rainer Lebherz, Ofterdingen

Uw aanspreekpartner:

