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Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v daném odvìtví od roku 
1991, kdy byla založena. Sektor balení je velmi široký a urèený pro rozmanité aplikace a z tohoto dùvodu také vyžaduje 
vysokou úroveò specializace. 

Spoleènost RAMAC se specializuje na balení technických pøedmìtù.

RAMAC vždy využíval sáèky a krabice pro balení kovových a plastových dílù, spojek, nábytkových sad, madel, plastových 
sklenic a pøíborù, èistících artiklù a mnoho dalších. 

Automatická poèítací a balicí linka pro balení elektrických komponentù

Hlavní úlohou linky je produkovat rùzné typy sad komponentù v polyetylenových sáècích, které následnì budou použity pro 
montáž elektrických zaøízení. 

Linka je tvoøena následujícími komponenty: 
• vibraèní násypky, která umožòuje dlouhou autonomii výroby
• poèítací jednotky
• kontrolní zaøízení hmotnosti, které je umístìno na panelu poèítacího modulu a dokáže vybírat i ty nejcitlivìjší 
       výrobky, tolerance 0,3 gramu
• stanovištì pro manuální plnìní
• vstupní dopravník uzpùsobený pro transport produktu do balicího stroje
• termotiskárna pro dotisk údajù pøímo na fólii
• vertikální stroj pro tvarování, plnìní a tepelné svìøování jednotlivých balíèkù z jedné role fl exibilní fólie
• vynášecí dopravník pro hotové balíèky
• kontrolní váha pro jednotlivé balíèky

Automatická poèítací a balicí linka 

Ramac
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Automatická linka pro navažování/poèítání a balení kování a malých ventilù.

Úèelem této linky je automatická selekce 100 nebo 200 výrobkù, a poté je zabalit do PE sáèkù.

Linka je tvoøena následujícími komponenty: 
• vibraèní násypka (umístìná na podlaze) s dávkovacím dopravníkem
• automatická elektronická poèítací/váhová jednotka
• verze vertikálního stroje s náklonem v úhlu 45°, urèeného pro tvorbu PE balíèkù
• termotiskárna pro dotisk údajù pøímo na fólii
• evakuaèní zaøízení pro odsun hotových balíèkù

Automatická linka na poèítání a balení náhradních dílù 

Úèelem této automatické linky je automatické napoèítání a zabalení jednoho nebo více dílù pro elektrické domácí spotøebièe. 

• Linka umožòuje také manuální vkládání produktù, které nelze vložit automaticky.
• Údaje a èárové kódy balených výrobkù jsou tištìny pøímo na balíèek.
• Závìreèná kontrola hmotnosti fi nálního balíèku zajišťuje maximální kvalitu celého procesu.

Automatická linka na vážení / počítaní a balení
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Automatická poèítací a balicí linka pro konektory 

Linka pro automatické poèítání a balení vzduchových konektorù. Linka je mimoøádnì kompaktní a umožòuje velmi rychlou 
zmìnu formátu, protože se používá hlavnì pro malé šarže. 

Automatická linka pro poèítání a balení nábytkových montážních sad 

Automatická linka pro poèítání a balení kování

Linka automaticky poèítá a balí kovové a plastové díly 
používané k upevnìní klik na dveøích. Poèítací moduly 
jsou pøizpùsobené dle druhu výrobku a zajišťují vysokou 
produktivitu.

Linka automaticky poèítá a balí komponenty pro montáž nábytku. Balicí stroj je schopen vytvoøit balíèek maximální šíøi až 270 
mm, do kterého je v úseku manuálního dávkování možné umístit rùzné závìsné èásti. 

Automatická linka na vážení / počítaní a balení
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Automatická linka pro poèítání a balení montážních sad

Linka automaticky poèítá a balí kovové a plastové díly používané k montáži sprchy. Poèítací moduly jsou pøizpùsobeny pro 
zajištìní vysoké produktivity. 

Automatická linka pro poèítání a balení pøipojená na následnou produkèní linku

Linka vybírá, poèítá a balí hotové výrobky, které opouštìjí montážní linku. Balicí stroj a pás jsou instalovány na jednoduché 
konstrukci s koly, tudíž lze snadno pøemístit od jedné výrobní linky ke druhé.

Automatická linka na vážení / počítaní a balení
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Vertikální balicí stroj s tøídícím stolem pro manuální vkládání 

Tento vertikální balicí stroj je urèen pro tøídìní a vkládání kovových 
èi plastových výrobkù. Stùl má øadu odnímatelným dìlících sektorù. 
Operátor manuálnì dávkuje produkty do propojovací násypky se 
strojem. 
Po nadávkování produktù dává obsluha signál (prostøednictvím 
nožního spínaèe) a stroj provede balicí cyklus. 

Automatická linka na poèítání a balení kovových spojek potrubí 

Linka se skládá z následujících jednotek: 
• 300 litrová násypka umístìná na podlaze
• vstupní dopravník vhodný k pøenosu výrobkù do selekèní jednotky
• automatický dávkovací systém, pracující na bázi poèítání nebo hmotnosti, v závislosti na vlastnostech produktu. 
      Systém, jenž využívá hmotnosti je urèen pøedevším pro výbìr nástavcù, které mohou být sešroubovány jeden s druhým. 
• evakuaèní linka pro vyøazování vadných výrobkù
• vertikální balicí stroj model VERT 0410 I. se zabudovanou termotiskárnou
• vynášecí dopravník hotových balíèkù
• kontrolní váha pro jednotlivé balíèky, integrovaná do øízení vstupního/výstupního systému plastových beden
• motorizovaný systém volných váleèkù vhodný pro pøívodu, plnìní a odsun plastových beden, které budou obsahovat 
      pøedem stanovený poèet balíèkù
• ovládání linky pomocí dotykové obrazovky, která slouží také pro vkládání dat, ukládání dat do pamìti a diagnostiku 
      všech pracovních parametrù

Automatická linka na vážení / počítaní a balení


