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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 Lijn voor tellen, verpakken en labelen PMR System Group 
SRL, Italië
Lijn voor het tellen, verpakken en etiketteren van 
TABLETTEN. Tellijn mod. PRX-1102 geschikt om 30 
tabletten te tellen, in plastic flessen, verzegelen door 
aanwijzing, sluiten met plastic schroefdoppen, etiket met 
zelfklevend etiket. Deze lijn bestaat uit de volgende 
apparatuur:

1. Draaiplateau diam. 1000 mm, roestvrij staal 
(MATR.6685-12)

2. Automatische teleenheid (MATR. 6686-12)
De tabletteller met meerdere banen is ontworpen om een 
verscheidenheid aan verschillende tabletten en capsules in 
flessen te voeren en te tellen. De diepte van het product op
de hopperbak wordt geregeld door de instelling van de 
hopperdeur. De hoeveelheid product die naar de middelste
bak wordt gevoerd, wordt geregeld door het trillingsniveau 
van de hopperbak. De Count Sensor is een infrarood 
apparaat dat door een opening kijkt en een minimale 
detectiegevoeligheid heeft van 3 mm.
Model - Contapas Tiglie
Elektrische voeding - 230/1/50
Vermogen - 0,7 Kw
Pneumatische toevoer - 6 bar schoon en droog
Verbruik - 200 liter per minuut.
Afmetingen van gevechten - max diam. 55 mm x max 
hoogte 115 mm

3. Afdekeenheid (MATR. 6688-12)
Model - Tappatrice Automatica (V1T)
Stroomvoorziening:
Spanning - 3 x 380 Vac + N + PE
Frequentie - 50 Hz tol. 1 Hz
Geïnstalleerd vermogen - 2,25 Kw
Pneumatische toevoer:
Minimale druk 6 bar
Capaciteit: 2000 Nlt / min.
Uitvoergegevens:
Uursnelheid - max. 1800 flessen / u
Minimale hoogte fles - ongeveer 70 mm.

4.000 €
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Maximale hoogte van de fles - ongeveer 200 mm.

4. Afdichtingssysteem voor inductiekappen (MATR. 6689-
12)

5. Etiketteringseenheid (MATR. 6690-12)
Etiketteringskop:
Hsnanov
Stopmotor met een afleversnelheid van 3 tot 20 m / 
minuut
Stroomvoorziening 230 V - 50Hz
Remborstel om de strakheid van de etikettenbaan te 
controleren
Etikethouderrol met binnendiameter 40 mm, 
buitendiameter 270 mm
Rugpapieropwikkelrol
Variabele leesfotocel om het label te stoppen
Fotocel om producten te detecteren
Mogelijkheid tot rotatie voor het aanbrengen van labels aan
de boven- of zijkant
Etiketformaten verwerkt
Etiket met uitgangsrand van 20 tot 120 mm (inclusief 
rugpapier)
Minimale lengte 15 m

6. Uitvoer roterende draaitafel diam. 1000, roestvrij staal 
(MATR.6685-12)

Fabrikant: PMR SYSTEM GROUP SRL, Italië
De lijn is geproduceerd in 2012, geïnstalleerd in 2013
Lijn werd gebruikt voor het verpakken van multivitaminen 
in plastic gevechten: diameter 37 mm hoogte 69 mm (30 
tabletten in de strijd) en diameter 50 mm hoogte 100 mm 
(30 tabletten in de strijd)
Afmetingen van de gebruikte tabletten: langwerpige tablet 
23 mm x 10 mm x 8 mm, ronde tablet diam. 17 mm, h7 mm 
en langwerpige tablet 17 mm x 8 mm x 4 mm
Staat: de lijn heeft niet meer dan 30 werkuren
Operationele en servicehandleiding in pdf en op papier (in 
het Engels)
De lijn is momenteel gedemonteerd (er zijn foto's gemaakt 
van elke stap tijdens het demontageproces en elke 
verbinding is gemarkeerd, foto's van het 
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demontageproces zijn beschikbaar).

2 Semi-automatische vullijn voor micropellets PMR System 
Group SRL, Italië
 

De semi-automatische vullijn bestaat uit de volgende 
units:

1. RVS transportband lengte 4000 mm, breedte 115 mm

2. Doseerunit voor volumetrische bekers
Geschikt om microkorrels in flesjes te doseren, compleet 
met:
- Laadbunker met onderste trilvlak compleet met 
scheidingsnet
- Verdeelborstel geschikt om microkorrels in de 
afvoerbeker te verplaatsen
- Onderste conische laadtrechter
- Schuivende onderste poort voor productstop tijdens 
laad- / losfasen, na automatische flespositionering onder 
doseerunit
- Pneumatische commandotoestellen
Geïnstalleerd vermogen: 1,5 kW
Elektrische voeding: 380V - 3 fasen + N + E
Pneumatische voeding: 6 bar
Persluchtverbruik: 200 Nl / min.

3. Halfautomatische labeleenheid mod. D160 voor ronde 
producten
Productvorm: plat, rond en ovaal
Stappenmotor: 24 V DC
Lebel maat: min breedte x min lengte mm 10 x 10
max breedte x max lengte mm 100 x 150
Etikettenrollen: Ø buiten max mm 250 - Ø inwendig min 
mm 40
Vermogen: 230 V AC

Uitvoercapaciteit: 600 flessen per uur
Fabrikant: PMR SYSTEM GROUP SRL, Italië
De lijn is geproduceerd in 2012, geïnstalleerd in 2013
Lijn werd gebruikt voor het verpakken van 
homeopathische producten (micropallets in plastic 
battles): diameter 13 mm hoogte 66 mm (4 gr. In de strijd).

1.000 €
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Operationele en servicehandleiding in pdf en op papier (in 
het Engels)
Staat: de lijn heeft niet meer dan 30 werkuren
De lijn is momenteel gedemonteerd (er zijn foto's gemaakt 
van elke stap tijdens het demontageproces en elke 
verbinding is gemarkeerd, foto's van het 
demontageproces zijn beschikbaar).

3 Hefkolom GIRAFFA COS.MEC Giraffa 5 RPM-BC
 

Lift "Giraffa 5 RPM-BC", is geschikt om verschillende 
accessoires (bakken) omhoog te brengen en vast te 
houden, voor gebruik in de farmaceutische industrie, 
bevestigd aan de huidige cGMP-voorschriften.

Technische kenmerken
Maximale gewichtsverhoging: 300 Kg (container + product)
Maximale interaxis: 1500 mm
Type oleodynamische verhoging
Type handmatige kolomrotatie
Max. Werkdruk 120 bar
Verhoging van lospunt container: instelbaar
Bodemplaat: 530x530x15 mm
Qwlgqiu9
Afvoerhoogte: ~ 2160 mm
Gevraagd vermogen: 0,5 kW
Spanning: 380V 50Hz 3 fasen
Draad: 3 + T (4x2,5 mm2)
Perslucht: 6 Bar
Persluchtslang: rilsan Ø 6x8 mm
Geluid: lager dan 75 dBA
Constructiemateriaal interne structuur: divers
Materiaal van externe constructiedelen: AISI 304
Afwerking externe delen: fijn gesatineerd Ra 0,8

Conditie: Nieuw nooit gebruikt

1.000 €
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