BRUNNER GMBH u. Co. KG

Verpakkingsmachines

Compacta Genius Servo
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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".

2

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 servicemogelijkheden:

V Onderhoud, in bedrijf name, complete revisie van
gebruikte machines, Scholing ter plaatse of bij BVM.
V Telefonische support door geschoold personeel met
jarenlange ervaring op elektrotechnisch alsmede
machanische techniek.
V Informatie en verkoop van gebruik en verslijtdelen.
V Ervaren servicemonteurs in de buitendienst voorzien
van een servicewagen met gebruik en verslijtdelen.
V Op korte termijn zijn geschoolde servicemonteurs
wereldwijd in te zetten.
V Snelle onderdeellevertijden, garantie voor leveringen
van BVM onderdelen voor ten minste 10 jaar.
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Toevoersystemen
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BVM Staurollenbaan voor het separeren van de toevoer

BVM Staurollenbaan in combinatie met een vaccuumband.

BVM Ketting meenemer toevoer met
BVM schuiffeeder A 3535 voor tijdschriften,
catalogussen en grafische produkten.
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Servo Frictie Feeder
Voor CD’s in karton, kaarten,
gehechte brochures en gevouwen produkten (afhankelijk van
model en produkt).

Rotatie Trommel Feeder
Voor losse bladen 80 g/m² ,
gehechte bruchures en gevouwen produkten tot een dikte van
6 mm (afhankelijk van produkt).

Compacta Genius Servo
De Compacta Genius serie voor volautomatische verpakking. In Iijn werkend,
kunnen deze fotocel gestuurde machines zowel volautomatisch als manueel
bediend worden. Met een gevouwen
folie wordt een driezijdig gesloten verpakking gemaakt.
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De machine is speciaal geschickt voor
het verpakken van dozen, software en
mediaprodukten, grafische produkten
zoals hardcoververboeken ed.
Met toevoersystemen zijn afhankelijk
van model en uitvoering maximale
snelheden tot 130 takten per minuut
door middel van toevoerband, staurollenbaan of meenemerbaan.

BVM touch panel bedienconsole
De eenvoudigste bediening met
grafische voorstelling.

Met het continue verwarmde lassysteem
zijn alle op de markt verkrijgbare folies
– van polyethyleen – tot polyolefine –
en PVC folies gemakkelijk verwerkbaar.
Met het aangepaste BVM scheidingsmes in combinatie met polyolefine folie
kunnen we zeer fijne lasnaden maken.
Door de eenvoudige omstellingen,
zonder handwielen maar door middel
van drukknoppen zijn korte omsteltijden
mogelijk en is productie betrouwbaarheid
verzekerd.

Opstellingsvoorbeeld

BVM folievouwstation

Eenvoudige menubediening.
Omstellen door ingeven van
Produktafmetingen

Produktafmeting geheugen met
Vol automatische instelling.*
*afhankelijk van uitvoering
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Techniek
BVM-Compacta Genius Servo continue werkend voor de snelle en flexibele toepassingen.
Eenvoudige basis zoals alle modellen van de Compacta familie.
Een meelopend lassysteem maakt een snelheid van 130 takten per minuut mogelijk.
Doorlaathoogte is afhankelijk van produkt traploos verstelbaar. Centrale produkttransport
door de gehele verpakkingslijn. Rechte foliezak door een vacuumband.
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Meelopend lassysteem, geen lege zakken door middel
van servotechniek.

Doorlaathoogte traploos verstelbaar
Profielstempel voor dunne lasnaden*
* afhankelijk van machine, produkt en uitvoering

Technische data Compacta
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Compacta Genius Servo
Ca. formaatbeieik:
(prod. Breedte + prod.
Hoogte)
lasbreedte:

450 mm
500 mm

doorlaathoogte:

200 mm*

foliebreedte:

650/650 mm

capaciteit:

bis 130 T/min.*

Producttoever:

manueel of volautomatisch productaftasting dmv een horizontale en verticaal gemonteerde
fotocel

Formaatomstelling:

elektrisch via drukknop zonder handwiel traploos regelbaar

Foliekwaliteit:

PE/PVC/polyolefine en alle anderen lasbare gevouwen folies foliediktes vanaf 8 mù tot
100 mù*
(folievouwstation voor het verwerken van flakfolie als toebehoor)

Folie-afwikkeling:

motorisch aangedreven oplegrollen, traploos regelbaar, zonder doorn, besturing via pendel.

Folie restopwikkeling:

opname capaciteit om ca. 1 folierol van 1250 m bij 15 mù volledig te verwerken*

Dwarslas:

continu verwarmd, onderhoudsvrij, doorlaathoogte en snelheid traploos instelbaar*

Stempelaandrijving:

elektronisch gestuurd zonder mechanische rem* (onderhoudsvrij) slijtvast en met productbeveiliging

Langslas:

continu verwarmd, geschikt voor alle lasbare folies, productlengte onbegrensd, gebrevetteerd
aandrijfsysteem van de folie als optie, vanaf 8 mù, zwak krimpende folie en bij producten hoger
dan 150 mm*

In-uitloopband:

snelheid traploos regelbaar dmv frequentie regelaar
voor de kleinere producten zijn sluitende banden ter hoogte van de lasstempel als otpie leverbaar*

Vaccuumband:

spanningsvrij folietransport

Elektrische besturing:

PLC besturing, Touch Panel met grafische voorstelling in kleur, formaten databank met 100
geheugen plaatsen, in optie uitbreidbaar naar 500 geheugen plaatsen

Detectie:

alle detectoren met steek- en schroefverbindingen

Perslucht:

6 bar

Optioneel:*

volautomatische motorische formaat omstelling uit geheugen afroepbaar drukbeeldsturing,
euroloch voorziening, bedrukking, etikettering, andere opties op aanvraag

Afmetingen:

2770 x 1770 x 1800 mm (zonder toevoer)
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* afhankelijk van product en machine uitrustingen
Veranderingen technische gegevens voorbehouden

Technische data krimptunnels
SC 45...

SC 65...

SC 80...

SC 100...

SC 120...

doorlaatbeedte:

450 mm

650 mm

800 mm

1000 mm

1200 mm

doorlaathoogte:

von 300 – 400 mm

von 300 – 500 mm

von 300 – 500 mm

400 mm

400 mm

krimpzone:

von 800 – 2800 mm von 1100 – 4200 mm von 1500 – 2800 mm

2000 mm

2000 mm

33,6 kW

42 kW

vermogen:

von 8,4 – 25,2 kW

von 12,6 – 50,4 kW

von 16,8 – 37,8 kW

Isolatieschild tegen warmteverlies tussen

• Stromaansluiting: 3 x 400/230 VDS, 50 HZ, N + PE

verwarmingszone en buitenzijde ca. 100 mm

• Arbeidshoogte: 850 +- 50 mm

Invoer- en uitvoerzone met hittebestendige silicone gordijnen dichtgemaakt

• BVM standaarkleuren:
Ral 1013
- parelwit
Ral 5007
- briljant blauw
Ral 6011
- reseda green

Geluidsarme ventilatoren
Andere bouwhoogtes op aanvraag

• geldt voor machine en krimptunnel

Opstellingsvoorbeeld
~ 1050 mm

2750 mm
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Compacta Genius Servo
Bedienzijde

1500 mm

~ 1860 mm

1500 mm

TB 400 x 1500 mm

Staurollenbaan
400 x 1500 mm

400 mm

Arbeidshoogte 850±50 mm
Gewicht ca. 1600kg

(Aansluitmaat ~8050 mm)

Bedienzijde

2300 mm

Krimptunnel
SC 4530 SD

1800 mm

450 mm

Krimptunnel
Het staafkettingtransport
van BVM krimptunnel ist
standaard uitgerust met hitte
bestendige transportstaven
bekleed met silicone gummi.
Gevlochten gaasband, een
hitte bestendige kunststofgaasband of draaiende
tunnelstaven voor het
verwerken van technische
folies zijn als optie leverbaar.

Opstellingsvoorbeeld
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De transportsneldheid ist
aan de bedienzijde traploos
verstelbaar.
SC 45
30 SD

Traploze registerverstelling voor de
onderste luchttoevoer voor een optimaal krimpresultaat.

Opstellingsvoorbeeld

SC 45
30

De luchtcirculatie
(in de krimptunnel)
is door middel van
dubbele kleppen
afzonderlijk instelbaar.

Een digitale temperatuurregelaar verzorgt de regeling van een
constante temperatur tot een max. van 250 °C.

Vestigingsplaats

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

Verpakkingsmachines
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Productie locatie:

Pampuslaan 132
1382 JR Weesp

Nodema BV
Tel. 0294 - 411985
Fax. 0294 - 480313
E-mail: info@nodema.nl

Fotos: Rainer Lebherz, Ofterdingen

Onze Vertegenwoordiging:

