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Mechatroniczny system napędowy
MOVIGEAR® w zrealizowanych projektach

System MOVIGEAR® w projektach zrealizowanych

System MOVIGEAR® w zrealizowanych projektach

Oprócz takich cech jak odporność na wysoką temperaturę, wilgoć, środki czyszczące
i wiele innych czynników, mechatroniczny system napędowy MOVIGEAR® przyczynia się
do zoptymalizowanego bilansu energetycznego i zmniejszenia kosztów produkcji w wyniku
ulepszonego współczynnika sprawności całego systemu.
Przedstawione poniżej przykłady zastosowania tego systemu przez wybranych klientów firmy
SEW-EURODRIVE udowadniają to w imponujący sposób.

Więcej informacji na temat systemu napędowego MOVIGEAR®
zamieszczonych zostało na stronach
www.movigear.pl
http://ms.sew-eurodrive.de/movigear/englisch/

Krones AG, Neutraubling, Niemcy
System doprowadzania pojemników Variopac Pro
(dla maszyn pakujących ErgoBloc D)
W przypadku urządzeń pakujących stosowanych
w przemyśle napojów najważniejsza jest
elastyczność umożliwiająca realizację procesów
gospodarczych. System „Variopac Pro” firmy
Krones AG może pakować kwadratowe butelki i
lekkie pojemniki najróżniejszych wielkości w folie
o różnych grubościach. W zależności od wersji
systemu, transporter pojemników jest jedno- lub
dwupasmowy, przy czym oba pasma mogą być
używane równolegle.
Technika napędowa firmy SEW-EURODRIVE
umożliwia wymaganą elastyczność i dużą
wydajność:

– Realizacja przy użyciu techniki
zdecentralizowanej
– Do 12 systemów MOVIGEAR® DSC SBus
podłączonych do układu sterowniczego przy
użyciu decentralnego kontrolera SBus jako
napędy pojedynczych linii.
– Napędy MOVIGEAR® umożliwiają
regulację prędkości obrotowej w bardzo
szerokim zakresie, co pozwala na odrębną
regulację ciśnienia spiętrzenia dla każdej linii
opakowań.
– Technologia interfejsu systemowego SBus 
firmy SEW gwarantuje dużą wydajność i
szybką komunikację przez magistralę CAN

Sidel Conveying SAS, Francja
Linia napełniająca butelki do piwa
Instalacja do napełniania szklanych butelek
francuskiego producenta Sidel Conveying SAS
może przetwarzać do 60 tys. butelek do piwa
na godzinę. Duża przepustowość i innowacyjna
technologia to jednak nie wszystko. Firma Sidel
produkuje także wyjątkowo odpowiedzialne
rozwiązania napędowe, które mają spełniać
wszystkie wymagania pod względem redukcji
kosztów, miejsca wymaganego przez maszyny,
zużycia energii i materiałów oraz stosowania
chemikaliów i zasobów nieodnawialnych.

Zgodnie z powyższą koncepcją, wszystkie
poziome przenośniki transportowe zostały
wyposażone w odpowiednie energooszczędne
rozwiązania napędowe firmy SEW-EURODRIVE:
– 45 instalacji MOVIGEAR®-SNI (Single Line
Network Installation)
– 6 instalacji MOVIFIT®-SNI
– technologia SNI umożliwia przenoszenie energii
i danych za pomocą standardowego kabla
oraz zmniejsza liczbę komponentów, a tym
samym nakład instalacyjny.

COCA-COLA HBC AUSTRIA GmbH, Wiedeń, Austria
Linia transportowa butelek PET i pojemników
Oszczędność energii i redukcja emisji CO2 to
najważniejsze cechy zmodernizowanej linii 2a
austriackiego zakładu produkcji Coca Coli. Przy
opracowywaniu koncepcji całkowitej renowacji
linii od samego początku brał udział dostawca
energii elektrycznej Wien Energie GmbH,
dostarczając szczegółowe kalkulacje zużycia
energii, aby można było osiągnąć najlepszą
możliwą sprawność energetyczną systemu. Linia
od maszyny pakującej (opakowania typu blister)
aż po paletyzator przetwarza butelki PET o
objętości od 0,3 do 2 l.
Do redukcji zużycia energii i emisji CO2 przez
system w szczególny sposób przyczynia się
kompleksowa technika napędowa firmy
SEW-EURODRIVE.

Dane sprawdzone i potwierdzone przez firmę
Wien Energie GmbH:
– oszczędność energii: ok. 75 % dzięki instalacji
40 MOVIGEAR® w technologii SNI
(Single Line Network Installation) jak i poprzez
dalsze sposoby sterowania
– redukcja emisji CO2 o ok. 39 tys. kg rocznie
– technologia SNI umożliwia przenoszenie energii
elektrycznej i danych za pomocą
standardowego kabla oraz zmniejsza liczbę
komponentów, a tym samym nakład
instalacyjny.
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psb intralogistics GmbH, Pirmasens, Niemcy
Technika transportowa i magazynowa

Firma psb intralogistics GmbH opracowuje i wdraża
zintegrowane systemy przepływu materiałów do
celów produkcyjnych i dystrybucyjnych.
Dotyczy to również nowej przekładni
przemysłowej firmy SEW-EURODRIVE w Bruchsal.
Zrealizowana jednostka logistyczna w dziale
odbioru towarów składa się z bufora paletowego
oraz linii transportowej z przenośnikiem pionowym
transportującym dostarczany towar do magazynu
drobnych części.

Następujące komponenty gwarantują perfekcyjne
działanie techniki napędowej w systemie:
– 60 instalacji MOVIGEAR®-SNI
– w połączeniu z instalacją MOVIFIT®-SNI
– alternatywną możliwością jest
zastosowanie binarnego sterowania dla
pojedynczych urządzeń lub interfejsu AS-I
umożliwiającego proste i ekonomiczne
sterowanie systemem

Secma-Cabon, Quimper, Francja,
Stół doprowadzający puszki do konserw
do sterylizatora

1696 3741 / 0710

Francuska firma Secma-Cabon oferuje
producentom puszek do konserw kompleksowy
program zautomatyzowanej techniki napędowej.
W skład oferowanych systemów wchodzi również
stół doprowadzający, za pomocą którego puszki
do konserw transportowane są dosterylizatora.
Zmniejszenie zużycia energii i nakładu
instalacyjnego stanowią dla firmy Secma-Cabon
bardzo ważne czynniki umożliwiające zachowanie
konkurencyjności pod względem rentowności i
oszczędności kosztów produkcji.
Firma SEW-EURODRIVE dostarcza odpowiednią
energooszczędną technikę napędową, która
cechuje się prostą instalacją:

– 6 instalacji MOVIGEAR® w technologii SNI
(Single Line Network Installation)
– Technologia SNI umożliwia przenoszenie
enegii elektrycznej i danych za pomocą
standardowego kabla, zmniejsza liczbę
komponentów, sprawia, że odrębne
okablowanie magistrali staje się zbędne i
redukuje tym samym nakład instalacyjny.
– Wzornictwo Hygienic Design napędów
MOVIGEAR® umożliwia higieniczną produkcję
puszek do konserw.
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