COLLECTOR 300
Collector 300 är en liten flexibel
grupperings- och paketeringsmaskin
för mindre livsmedelsprodukter eller
andra typer av produkter, upp till 10 kg
last för robotarmen. Robotarmen kan
lyfta eller föra in produkterna i lådor
eller tråg.

The Collector 300 is a small flexible
handling and packaging machine for
food- or nonfood products. The robot
arm is capable of handling up to 10 kg
total load. It can lift or push products
into boxes and trays.

Collectorn grupperar produkter i hög hastighet, upp
till 300/min, beroende på typ av produkt.
Robotarmen gör upp till 30 cykler/min, beroende på
typ av produkt.
Hanterar ömtåliga och oregelbundna produkter, då
varje produkt ligger i ett eget fack.
Alla elkomponenter är placerade i maskinskåpet.
Ingen yttre kabeldragning.
Maskinen är enkel och hygieniskt utformad, helt i
rostfritt stål, och kan därmed diskas på önskat sätt.
Servodrift gör att maskinen har en mycket låg
ljudnivå.
Maskinen tar upp en mycket liten golvyta, ca 1 kvm.

The Collector can group products at high speed.
Up to 300 units/minute, depending of type of
product.
The robot can do up to 30 cycles/minute,
depending of product.
It handles fragile and irrugelar products due to
the single product is isolated in its own
compartment.
All electric components are placed inside the
machine cabinet. No external cables.
The machine is simple and hygienically
designed. All stainless. It is fully washable.
Due to servo motor drive it has a very low noise
level.
The machine takes up about 1 square metre
of floor space.

BURKPACKNING
Bilden visar hur man använder Collector
300 för gruppering av bägare, burkar,
och liknande.

CAN PACKAGING
The figure shows a Collector 300
grouping cans or beakers or similar
products.

RESNING AV PRODUKT
Genom att ändra inmatning av
produkter till collectorn, reses
produkterna så att de står på sin smala
sida.

RAISING UP OF PRODUCT
By changing the infeed to the collector,
the products will raise up to standing on
their short side.

PÅSPACKNING
Bilden visar hur man använder Collector
300 för gruppering och stapling av påsar
i kartong, kassett eller liknande.

POUCH PACKAGING
The figure shows a Collector 300
grouping and stacking pouches in a
case, a tray or similar.

PACKCELL
Genom att bygga samman Collector
300 med transportörer för produkter
och kartong, tråg, etc, bildas på ett
enkelt sätt en packcell.

PACKAGING CELL
Connect at Collector 300 with
transport conveyors for the products
and cases or trays and you will have
a fully automatic packaging cell in a
very easy way.
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