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Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan 

big-bag torbalarına, kontrollü bir şekilde doldurulmasını 

sağlayan bir makinadır. Big-Bag'in dört köşesinde bulunun 

kulakları makinenin kancalarına operatör tarafından takılır. 

Elektronik pano üzerinde bulunan operatör panelden 

doldurulmak istenen değer girilir ve doldurma işlemine başlanır. 

Yavaş besleme değerine gelindiğinde besleme elemanı 

yavaşlayarak hassas dolum sağlanır. Set edilen ağırlık değerine 

gelindiğinde sistem otomatik olarak durur. Birçok farklı sektörde 

kullanım alanı bulunan üniteler standart olarak karbon 

çeliğinden üretilmekle birlikte; talep üzerine paslanmaz çelikten 

de üretilebilmektedir. Ürün toz veya tozlu ise filtre sistemi 

eklenir, dozajlama sistemi, kontrol ekran paneli, load-cell ile 

ürün bilgisi alma ekipmanları isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak 

eklenmektedir. Müşteri talebine göre exproof özellikte de big 

bag dolum sistemleri üretilebilmektedir. 
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IT8000 BAG dökme malzemenin Big Bag Çuvalına doldurulması işleminde Dünya çapında kullanılan bir dolum 
kontrol cihazıdır. Terminal her türlü load cell ve teraziye bağlanabilir ayrıca exproof olanlar  dahil olmak üzere  
uyumludur. Yarı ya da tam otomatik çalışma modunda tekli veya birden fazla çuvala dolum imkanı, ayrıca  
seçilebilir bürüt veya net modu mevcuttur. Terminalin 2 farklı versiyonu bulunmaktadır. Masa, zemin-kolon  
ve duvar montaj için kompakt paslanmaz çelik versiyon IP65 koruma sınıfndadır. 
 
 Verimli dijital filtreleme ile hızlı sinyal işleme sayesinde maksimum verim. Ayarlanabilir preact algılama 
 eğilimi sayesinde hassas dolum kontrolü ve ağırlık tolerans kontrolü. Basit operatör kontrolü ve kapsamlı  
izleme fonksiyonları sayesinde yüksek operasyonel güvenlik. Ürünle ilgili toplam ağırlık, batch protokolleri ve 
W&M onayı için test raporları gibi tüm batch verilerin kaydı. IT8000 BAG vibratör besleme, kayar kapak ve 
 vidalı besleyiciler ile dolum prosesini kontrol eder.  Opsiyonel olarak çuval kelepçeleri ve çuvalın hareketleri 
kontrol edilir. 
 
 

 

 

 

 

Ekranda Görüntülenen Parametreler: 

- Tartım Değerleri 
- Çuval adedi 
- hızlı-yavaş besleme değerleri 
- Dolum sayısı  
- Anlık Tartım değeri 
- Kalibrasyon kat sayısı hata Mesajları 

 


