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Linjesamlare

Teltek LS100 är en kompakt linjesamlare som 
passar perfekt till lätta, platta paket, som annars 
riskerar att fastnar med andra sorters linjesamlare.

Teltek LS100

LS 100 tar emot produkter levererade 
i omgångar, i bredd, från en matarbana 
och överlämnar dem i en ordnad rad
till en transportör.

Teltek LS100 är konstruerad för 
vacuumförpackningsmaskiner eller 
andra maskiner som levererar 
produkterna gruppvis.

Under sammanföringen bibehåller LS100 
de enskilda produkternas orientering på 
banan utan att vrida dem, vilket 
underlättar för efterföljande maskiner.

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

Styrning sker med PLC-system och 
fotoceller. Sidorörelsen utförs av en 
servomotor vilket ger en extremt mjuk 
men ändå snabb rörelse. 

Justering av timers görs enkelt på PLC:ns 
display utan användning av PC eller 
specialprogram.

Arbetshastigheten varierar med 
linjesamlarens transportörslängd och 
antal transportbanor.

Totalt hanterar LS100 upp till 80 produkter 
per minut, beroende på utförande. 

Transportör
Höjd: 700-1000 mm
Totallängd: 300-800 mm
Totalbredd: 250-500 mm

Mått
Längd: 700-1000 mm
Bredd: 900-1200 mm
Spänning: 230 VAC
CE-märkt: Ja

Linjesamlarens 
dimensioner 
anpassas efter 
kundens 
önskemål.



Teltek LS150 tar emot produkter
levererade i omgångar i bredd från 
en matarbana och överlämnar dem 
i en ordnad rad till en transportör.

Teltek LS150

Teltek LS150 är konstruerad för 
vacuumförpackningsmaskiner eller andra 
maskiner som levererar produkterna gruppvis.

Under sammanföringen bibehåller LS150 de 
enskilda produkternas orientering på banan, 
utan att vrida dem, vilket underlättar för 
efterföljande maskiner. Vridning av produkt 
finns däremot som tillval. En vridning 90 grader 
underlättar ofta etikettmärkning av vissa 
format.

Arbetshastigheten varierar med linjesamlarens 
transportörslängd och antal transportbanor. 
Teltek LS150 är CE-märkt och kan levereras 
med flera lätt utbytbara transportörsalternativ.

Specifikt för LS150 är att denna lösning klarar 
betydligt högre produktionstakter än LS100 då 
inga sidoförflyttningar krävs.

Transportör
Inmatningshöjd: 700-1000 mm
Längder: 300-800 mm
Totalbredd: 250-500 mm

Styrtransportör
Längd: 500-1500 mm
Bredd: 250-500 mm

Yttre dimensioner
Längd: 750-2300 mm
Bredd: 900-1200 mm
Spänning: 230 VAC
CE-märkt: Ja

Linjesamlarens dimensioner
anpassas efter kundens
önskemål.
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