
YUMURTA TASNİF VE PAKETLEME MAKİNESİ 

MOBA 2500 



Özellikler: 
• Saatte 25.000 yumurta 
• Bireysel yumurta taşıma 
• Tamamı paslanmaz çelik yapı 
• Kullanımı ve bakımı kolay 
• Dokunmatik ekran yoluyla kolay kontrol PLC fonksiyonları 
• Sağlam dizayn 
• Çok çeşitli paket türlerini taşıyabilir (aynı Omnia serisi gibi!) 

Tanımı 
2500’ün besleme ünitesi mekanik oryantasyonla 
donatılmıştır ve bir akümülatöre, loader’a veya ikisinin bir 
kombinasyonuna bağlanabilir. Işıklı denetim bölümü, bu 
makinede standarttır. Makinenin başlangıcından 
paketlemeye kadar tüm yumurtalar, çarpışmayla 
oluşabilecek çatlama riski olmaksızın ayrı ayrı taşınırlar. 
Bu konsept dünya çapında “bireysel yumurta taşıma” 
adıyla bilinir. 

Otomatik paketleme hatları, denester ve pin 
konveyörle başlar. Bu kombinasyon en güvenilir ve 
birçok işe uygun bir sistem olduğunu uzun 
yıllardır kanıtlamıştır. Paketleme hattının kontrol 
sistemi şaşırtıcı derecede basittir. Paketleme hattı 
hareketleri değiştirilebilir bir metal bir disk 
üzerinde tutulur - anlaşılması kolay ve ayar 
yapması kolaydır. Aynı zamanda ileride 
kullanılabilecek yeni tip paketler bu sistem 
vasıtasıyla kolaylıkla adapte edilebilir.  

Sadelik: “mekanik 
programlama” 

Bireysel yumurta taşıma: 
“hassas dokunuş” 

Moba 2500 modern, sade, güvenilir ve ekonomik yumurta tasnif ve paketleme 
için en mükemmel çözümdür. Güvenilir, kanıtlanmış prensipler ve modern 
teknolojinin mükemmel bir birleşimi ile size uzun yıllar problemsiz yumurta tasnif 
olanağı sağlar. Tüm bu özellikleriyle beraber plastik ve paslanmaz çelik 
kombinasyonlu yapısıyla Moba 2500 küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal 
yumurta tasnif makinesidir.  



Otomatik paketleme hatlarına ek olarak, manuel paketleme hatları daha az biriken her türlü 
sınıf için kullanılabilir. Hem manuel hem de otomatik paketleme hatları makinenin tüm 
çıktısını işleyebilir. Lojistik nedenlerle gerçekleştirmemiz gerekmiyorsa, tek sınıf için birden 
çok paketleme hattı programlamaya gerek yoktur. Manuel paketleyiciler dörtlü üniteler 
halinde gelirken, otomatik paketleme hatları her zaman ikili üniteler şeklinde gelir. 
Makinenin maksimum konfigürasyonu 12 çıktıya uygundur. Örneğin 8 otomatik hat (ikili 4 
ünite) ve 4 manuel hat (tekli 4 ünite). Otomatik paketleme hatları, etiketleme gibi üçüncü 
grup ekipmanlar için de olanak sağlar. Olası kombinasyonlar için lütfen aşağıdaki tabloya 
bakınız.  

Kontrol sistemi endüstriyel PLC sistemi üzerine kurulmuştur. Bu makineyi kullanabilmek 
için yapılan birkaç ayar (sadece tartım ve tasnif ayarları) basit ve kullanıcı dostu 
dokunmatik ekran aracılığıyla kolaylıkla yapılabilir. Eğer sayım sonuçlarını 
kaydetmek ve/veya yazdırmak isterseniz, Windows® üzerindeki herhangi bir bilgisayar 
veya yazıcı bağlanabilir. Örneğin Excel aracılığıyla veri aktarabilirsiniz. Bu ekstra 
özellik olmadan, sayım sonuçları makinenin dokunmatik ekranı yoluyla elde 
edilebilir.  

Dokunmatik ekran Opsiyonel: Çatlak Dedektörü Güvenilir
Dayanıklı ve anlaşılması kolay 
mekanik sistem güvenilir işleyiş sağlar.

Opsiyonlar: 
• Paslanmaz çelik tek tepsili loader 
• 6 tepsili gruplara uygun paslanmaz çelik otomatik loader  
• Paslanmaz çelik akümülatör (+ çeşitli uzantıları) 
• Yarı otomatik ışıklı dedektör (makine sınıfının dışında olanları elle ayırmak 

yerine direk kendi tasnif eder) 
• Otomatik çatlak dedektörü 
• Inkjet provizyon (her paketleme hattı başına mesaj seçimi) 
• 2…8 otomatik paketleyici 
• 4…12 manuel paketleyici 
• Maksimum 12 çıktı ünitesi ile kombinasyon (aşağıdaki tabloya bakınız). 
• Otomatik paket kapatıcıları, kupon dağıtıcıları, kutu ve yumurta damgalama. 
• Montajdan sonra ek paketleyiciler ekleme olanağı (modüler konsept) 



Ölçüler 

Moba 2500 4+4 için örnek çizim 

 
Besleme bölümü uzunluğu (9013 mm) 
akümülatör dahildir 
 
Makine yüksekliği = 1550 mm. 

Paketleyiciler Konfigürasyon
Otomatik 2              4              6              8              0              2              4              6              8              0              2              4              0  
Manuel 0              0              0              0              4              4              4              4              4              8              8              8 12  
Uzunluk            4037 5513 6989 8465 4037 5513 6989 8465 9941 5513 6989 8465 6989
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