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INTELLIGENT
og
TOLERANCE KOMPENSERENDE
BAKKEDISPENSERINGS-TEKNOLOGI

JKT A2 BAKKEDISPENSERINGS-TEKNOLOGIEN er udviklet med et mål om at tilbyde markedet en effektiv og fejlfri dispensering af
tætstablede bakker, som er fremstillet, så der i stablingen ikke er et horisontalt mellemrum imellem bakkerne.
Takket være brugen af A2-Teknologien elimineres potentielle produktionstop til et absolut minimum, mens fejlraten decimeres i forhold
til hidtidige løsninger til gavn for et hurtigere produktionsflow.

A2

Typisk C-PET-bakker til
Convience food og færdigretter.
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Traditionelle bakker stablet med mellemrum og stor stablingsafstand.
Traditionelle bakker er fremstillet så der er et horisontalt mellemrum imellem bakkerne,
når de er stablet. Mange forskellige dispenserings-teknologier kan dispensere disse
bakker. Fælles for alle disse teknologier er, at de på en eller anden måde er
afhængige af, og udnytter mellemrummet under selve bakkedispenseringen.

Traditionel bakke

Side wiew

Her udnytter JKT SPEED-DISP A1 DISPENSERINGS-TEKNOLOGIEN,
mellemrummet ved dispenseringen at traditionelle bakker.

A1

Tætstablede bakker, stablet uden mellemrum og lille stablingsafstand. Typisk som C-PET-bakker.
Tætstablede bakker er fremstillet, så der ikke er noget horisontalt mellemrum imellem
bakkerne, når de er stablet.

Tætstablet bakke

Top wiew

A1

Endvidere er disse tætstablede bakker oftest fremstillet, så der kun er et meget lille
areal i bakkehjørnerne at arbejde med, når bakken skal dispenseres. Dette lille areal i
kombination med de almindeligt forekomne fremstillings L x B-tolerancer, samt
yderligere tolerancer i bakkestakkernes centricitet, er årsag til at bestående løsninger
på markedet, ikke kan tilbyde en professionel bakkedispensering af disse tætstablede
bakketyper. Herunder også JKT SPEED-DISP A1 DISPENSERINGS-TEKNOLOGIEN.
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JKT kan med den nye og patenterede A2 INTELLIGENTE og TOLERANCEKOMPENSERENDE BAKKEDISPENSERINGS-TEKNOLOGI
nu tilbyde markedet en professionel dispensering af disse tætstablede bakker.

A2
BAKKEDISPENSERINGS-TEKNOLOGIEN
er integreret i selve dispenseringsværktøjet

A
a

OK- symbolet bekræfter på de
følgende sider, at A2
BAKKEDISPENSERINGSTEKNOLOGIEN optager og
kompenserer for bakketolerancer,
variationer og uregelmæssigheder, og
stadig dispenserer tætstablede bakker
effektivt og fejlfrit.
Herunder også variationer i de
forskellige bakkestakkes centricitet.

Symbolet bekræfter på de følgende
sider at film/video af de viste
eksempler er tilgængelig.

JKT betegner A2 BAKKEDISPENSERINGS-TEKNOLOGIEN som intelligent og tolerancekompencerende, da A2-TEKNOLOGIEN under
bakkedispenseringen optager og kompenserer for de store længde, bredde og centricitets tolerancer, som de forskellige bakker ofte er fremstillet
med. Det er unikt, fordi det eliminerer risiciene for driftsstop til nærmest nul, i modsætning til hidtidige konstruktioner, hvor selv mindre
toleranceudsving på bakkerne ofte medfører lavere hastighed og et ustabilt flow med stor risiko for produktionsstop.
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Ved enhver ny forespørgsel på dispensering af tætstablede C PET bakker, beder JKT altid om bakkeprøver til intern
bedømmelse og vurdering.
Når den aktuelle bakke er vurderet, udarbejdes der en Bakkerapport der tydeligt beskriver om bakken er egnet til
dispensering med A2-teknologien.
Efterfølgende fremstilles en SPEED-DISP-maskine til at dispensere den aktuelle bakke, og fremover betragtes den
aktuelle som referencebakke.
I kombination med bedømmelsen af en eller flere forskellige bakker, bliver bakkerne altid opmålt i special-designet digitalt måleudstyr

Bakkernes største/mindste
LÆNGDE og BREDDE
opmåles.
Det verificeres, om bakkernes
mål og tolerancer ligger
indenfor de oplyste mål i
databladet.
Alle måledata aflæses digitalt.

Bakke stakkens
CENTRICITET
opmåles.
Det verificeres, om de
forskellige bakke stakkes
centricitets tolerancer ligger
indenfor de oplyste mål i
databladet.
Alle måledata aflæses digitalt.

Alle måledata overføres digitalt, hvorefter de registreres og behandles i tilhørende
regneark. Herefter er det muligt at danne sig et overblik over alle de opmålte
bakker/bakke-stakke. Med automatisk genererede røde felter, gøres der opmærksom
på at visse bakker ikke ligger indenfor de opgivne L x B og centricitets tolerancer.
Derudover kan der aflæses hvor store de aktuelle forskelle ( L x B ) er på de
forskellige bakker. Centricitets-forskelle på de forskellige bakkestakke kan også
aflæses. I ovenstående eksempel verificerer JKT, med lys grøn kolonne til højre, at en
SPEED-DISP udstyret med A2 BAKKEDISPENSERINGS-TEKNOLOGIEN, kan
dispensere forskellige bakker fra samme produktfamilie, men med forskellige
udformninger og varenumre.
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Mange gange forholder det sig sådan at disse tætstablede, og primært C PET-bakker til Convenience food og færdigretter, fremstilles i mange forskellige
varianter. Overordnet betragtes disse bakker, med den samme overordnede bakke-code, som værende fra samme produktfamilie
FÆRCH
PLAST
2227-1A
FÆRCH
PLAST
2227-1D

I det følgende tages der udgangspunkt i at flere forskellige bakker fra samme produktfamilie ønskes
dispenseret i den samme SPEED-DISP A2 BAKKEDISPENSERINGS-MASKINE.

FÆRCH
PLAST
2227-1F

Bakkerne er fremstillet hos den samme bakkefabrikant
Fremstillet i forskellig udformninger.
Fremstillet i forskellige formværktøjer.

FÆRCH
PLAST
2227-2C

Selvom de forskellige bakker er beskrevet som tilhørende den samme produktfamilie er der utallige
variationer og forskelle når de enkelte bakker vurderes, opmåles og sammenlignes.

FÆRCH
PLAST
2227-2F
FÆRCH
PLAST
2227-3F
FÆRCH
PLAST
2227-3K

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mange af bakkerne er i databladet opgivet med forskellige nominelle L x B mål.
Mange af bakkerne er i databladet opgivet med forskellige tolerancer L x B mål.
Mange af bakkerne er i databladet opgivet med forskellige centricitets-tolerancer.
Flere bakker overskrider de opgivne tolerancer.
Forskellige bakkehøjder.
Forskellige højder på bakkekanten.
Forskellige stablingsafstande.
Forskellige folietykkelser.
Forskellige foliematerialer, sammensætninger og farver.
Forskellige udformninger af stablingsknaster.
Uensartethed i bakkestablingen.

FÆRCH
PLAST
2227-2F

A
a
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Som beskrevet og illustreret på den foregående side ønskes i dette eksempel flere forskellige bakker dispenseret fra samme
produktfamilie.
De viste bakker er fra den samme bakkefabrikant, men har som nævnt alligevel mange variationer og forskelligheder.

SPEED-DISP BAKKEDISPENSERING-SMASKINENEN er bestykket med den
INTELLIGENTE og TOLERANCEKOMPENSERENDE A2 DISPENSERINGS-TEKNOLOGI .
SPEED-DISP BAKKEDISPENSERINGS-MASKINENEN er fremstillet og dimensioneret med udgangspunkt i den bakke fra
produktfamilien, der har de største L x B-mål og de største variationer i bakke stakkens centricitet.
Alle de viste bakker dispenseres effektivt og fejlfrit af samme SPEED-DISP BAKKE DISPENSERINGS-MASKINE
- uden nogen former for mekaniske justeringer eller tilpasninger efter at maskinen er taget i brug.
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A2 BAKKEDISPENSERINGS-TEKNOLOGIEN er udviklet og designet til at arbejde med og optage forholdsvis store tolerancer variationer og forskelligheder
som de forskellige bakker er fremstillet med. De følgende mål er en kombination af og et samspil mellem flere parametre, og skal betragtes som vejledende.

L

B

C

Optagelse af variationer af målene på bakkens
LÆNGDE
Enten på en specifik bakke.
Eller i en variation ved flere forskellige bakker.

Op til 3.0 MM. Tolerance på længden

A
a

Optagelse af variationer af målene på bakkens
BREDDE
Enten på en specifik bakke.
Eller i en variation ved flere forskellige bakker.

Op til 3.0 MM. Tolerance på bredden

A
a

Optagelse af variationer af målene på bakkestakkens
CENTRICITET
Op
Enten på en specifik bakkestak.
Eller i en variation ved flere forskellige bakkestakke.

A
a

til 3.0 MM. Tolerance på centriciteten

Dispenserings hastighed.
Med pneumatisk drejecylinder, og et tilgangstryk på 6 bar.

+ 150 bakker / min.

A
a

Dispenserings hastighed.
Med servo eller step motor.

+ 300 bakker / min.

A
a
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Når en SPEED-DISP A2 BAKKEDISPENSER tages i brug, vil den INTELLIGENTE TOLERANCEKOMPENSERENDE A2 DISPENSERINGS-TEKNOLOGI
udover en effektiv og fejlfri bakkedispensering, give kunden mange fordele, og besparelser.
I de følgende eksempler dispenseres som tidligere nævnt stadig med den samme SPEED-DISP BAKKEDISPENSERINGS-MASKINE.

FÆRCH PLAST
2227-1F
FÆRCH PLAST
2227-2F

Bakker fra samme produktfamilie.
Fra samme bakkefabrikant.
Men i forskellige udformninger
Fremstillet i forskellige formværktøjer.

A
a

FÆRCH PLAST
2227-3K
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Forskellige stablingsafstande. Bakker fra samme bakkefabrikant
FÆRCH PLAST
2227-3F

2,1

FÆRCH PLAST
2227-3K

Bakker fra samme produktfamilie
Fra samme bakkefabrikant
Men med forskellige stablingsafstande.
Fremstillet i forskellige formværktøjer.

A
a

3,4

Forskellige højder på bakkekanten. Bakker fra samme bakkefabrikant
FÆRCH PLAST
2227-2F

3,7

FÆRCH PLAST
2227-1F

Bakker fra samme produktfamilie.
Fra samme bakkefabrikant.
Men med forskellige højder på bakkekanten.
Fremstillet i forskellige formværktøjer.

A
a

4,2
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Uregelmæssigheder i stablingen. Med korrekt brug af stablings knaster
FÆRCH PLAST
2227-1A

A-B-C
LUGS

FÆRCH PLAST
2227-iD

A-B-C
LUGS

FÆRCH PLAST
2227-2F

Bakker fra samme produktfamilie
Fra samme bakkefabrikant.
Med variation og u-ensartethed i stablingsafstanden på bakkens sider,
Med korrekt brug af stablingsknaster.
Fremstillet i forskellige formværktøjer.

A
a

A-B-C
LUGS

FÆRCH PLAST
2227-3F

A-B-C
LUGS
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MINIMAL stablings afstand
MCP ON TRAY - IL
2016

C-PET Bakke fra MCP Israel.
Fremstillet med meget tæt stablingsafstand.

1,4 mm.

A
a

1,4

Forskellige bakker fra forskellige fabrikanter
FÆRCH PLAST - DK
2227-1F
MCP ON TRAY - IL
2016

Bakker fra tre forskellige bakkefabrikanter.
Alle med samme nominelle mål.
Teoretisk i samme produktfamilie.
Forskellige nominelle mål.
Forskellige stablingsafstande.
Fremstillet i forskellige formværktøjer.

A
a

SKYLIGHT - DK
SL 2977
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Forkert brug af stablings knaster.
FÆRCH PLAST
2227-3F

A-B-C
LUGS

FÆRCH PLAST
2227-2F

Tre forskellige bakker.
Med manuelt provokerede stablingsfejl

A
a

A-B-C
LUGS

FÆRCH PLAST
2227-iD

A-B-C
LUGS
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