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Een standaard 

doosopzetter met  

geïntegreerde case 

packer, speciaal  

voor middelgrote en 

kleine bedrijven.

I n n o v a t i e

Configureer uw eigen 

machine op www.lantech.com

Stel uw eigen  
machine samen 

C P - 3 0 0
Standaard  
Case Packer

Standaard toevoeren en formatie-
systemen mogelijk

Enkele rijen of meerdere rijen met 
vormvaste producten tegelijk in 
doos te laden

 Vulsnelheid tot 10 omdozen per 
minuut

Gebruiker kan eenvoudig zelf 
menu’s samenstellen 

Standaard case packer

Q-300

CP-300
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C P - 3 0 0  T e c h n i s c h e  S p e c i f i c a t i e s 

CAPACITEIT  
 Doorvoersnelheid Tot 10 dozen per minuut  
  25 oppak bewegingen per minuut  

DOOSAFMETINGEN  
 Minimum 200 x 150 x 120 mm (LxBxH) C-min. 150 mm 
 Maximum 500 x 350 x 500 mm (LxBxH) C-max. 600 mm 

AANSLUITGEGEVENS  
 Elektra   400V, 50 Hz, Ph-N-PE 
 Vermogen  1,5 kW 
 Luchtverbuik  35 Nl/doos 
 Gewicht  850 kg 
 Machine afmetingen  2140 x 2510 x 2800 mm (LxBxH) 
 Productinvoerhoogte 950 mm. 
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Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen gewijzigd worden. Lantech systemen en sub-systemen worden door 

diverse patenten beschermd. Patents pending.   © Lantech 2006

Een uniek scharnierend afnameraam zorgt voor het 
betrouwbaar openen en opzetten van de dozen

Bij het openen worden twee zijden van de doos vast-
gepakt door steeds twee zuignappen

Doosopzetter

 Verschillende formaten oppakkoppen

 Vierkante dozen separator

 Service contract

 Diverse kleuren

 Plano/tape detectie (incl. lichtzuil)

 Diverse tapekoppen

 Smalle dozen (140 mm)

Opties

 Arbeidskosten besparing

 Ergonomie, waardoor minder kans  
 op ziekteverzuim

 Lage onderhoudskosten

 Uitstekende veiligheidsvoorzieningen

Uw voordelen

Het "pick and place" gedeelte maakt gebruik van 
twee servo motoren met een "motion control unit" 
en is voorzien van vacuüm oppakkop

Vier "schoenlepels" geleiden de producten die in 
de doos worden geplaatst

Zeer flexibele machine dankzij eenvoudige for-
maatwisselingen zonder gereedschappen en in 
minder dan 4 minuten

Op uw wens is een keuze uit diverse standaard 
toevoeren en formatiesystemen mogelijk. Tevens 
kunt u kiezen uit een vast of verstelbaar centreer-
raam.

U kunt één, twee of drie rijen met vormvaste pro-
ducten tegelijkertijd in de golfkartonnen omdoos 
te laden

De machine biedt u een vulsnelheid tot 10 golfkar-
tonnen omdozen per minuut

Eenvoudig te bedienen machine voorzien van een 
duidelijk afleesbaar ‘soft-touch’ bedieningspaneel

Case packer
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