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Upmatic 2715 – машина що зважує з ПЛК та дозатором для харчових та 

нехарчових продуктів, з гладкою та негладкою поверхнею. Діапазон зважування 

включає в себе, в залежності від продукту, всі вагові порції від 2,5 кг до 25 кг 

(великі порції за дві подачі). 

Машина Upmatic 2715 відрізняється точністю та високою швидкістю. 

Завантажувальний транспортер подає продукти в розподільчу систему. Дві віброплити 

рівномірно розподіляють продукти, які потім надходять на п'ятнадцять каналів. 
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Протягом декількох мілісекунд швидкодіючий комп'ютер підбирає задану вагу, 

визначаючи необхідні порції продуктів. 

Потім два прийомних транспортера подають порцію на відповідний 

пакувальник. Машина Upmatic 2715 відрізняється великою надійністю, мінімальної 

похибкою зважування та високою швидкістю. Універсальна зважуюча система 

Upmatic 2715 підходить для більшості харчових та нехарчових продуктів маленького 

та великого розміру, таких як цибуля, картопля, горіхи, морква (нарізана), латук, терта 

селера, брюссельська капуста, солодощі та навіть таких продуктів як риба або 

креветки (свіжі або заморожені). Різні програми, розроблені для окремих продуктів, 

дозволяють машині обробляти з високою швидкістю будь-які продукти, при цьому 

машина проста в експлуатації. 

 
Ваги Upmatic 2715 можуть працювати з усіма сучасними пакувальними 

машинами. Компанія «Upmann» також поставляє необхідні подаючі транспортери, а 

також обробне обладнання для комплектації високопродуктивних зважувальних та 

пакувальних ліній. Габарити можуть змінюватися у відповідність з особливостями 

комплектуючих пакувальних машин. 

 

Тип машини: 

 Upmatic 2715: стандартна модель, покриття - молоткова емаль, кольори: 

синій / сріблястий. 

 

 

 



Технічні характеристики: 

 Діапазон зважування (залежить від продукту): 2,5-25 кг 

 Продуктивність: упаковки по 25 кг прибл. 26 циклів на хвилину 

 Номінальна напруга: 230/400 В, 50 Гц 

 Потужність: 5,5 кВт 

 Робочий тиск: 6 бар 

 Через мережу підтримується дистанційне технічне обслуговування та 

дистанційне управління, розширене сервісне обслуговування. 

 

Аксесуари: 

 Подаючі транспортери різних розмірів 

 Індикатори наповнення 

 Накопичувачі 

 Приймальні транспортери 

 Платформи для обслуговування 


