
• Повторюваність тестування
забезпечує точні, незмінні
результати щоразу

• Усунення ризику пошкоджень від
повторюваних навантажень

• Підвищення продуктивності

досконале т естування

ABC-t Автоматизований тестер 
закриття пляшок

Швидка, точна та повторювана перевірка крутного моменту закриття

Розрив швів кришки
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ABC-t 
Автоматизований тестер закриття пляшок
Автоматизований тестер закриття пляшок Mecmesin ABC-t вимірює початкове ковзання та крутний момент 
розриву шва на ряді кришок із системою "Roll on Pilfer Proof" (ROPP), при цьому всі результати випробувань 
зберігаються та експортуються на периферійні пристрої, в електронні таблиці та SPC-пакети .

Компанія Mecmesin є визнаним постачальником цифрових приладів та систем для випробування крутного 
моменту закриття. У відповідь на прохання користувачів та використовуючи багатий досвід проектування, 
компанія створила автоматичний тестер закриття ABC-t. Його переваги полягають у значному збільшенні 
пропускної спроможності та усуненні повторюваних пошкоджень, пов'язаних із закручуванням великої кількості 
кришок.

Всі рухи з позиціонування та випробування зразків попередньо запрограмовані та приводяться в дію 
пневматично, відповідно до вимог замовника. Управління випробуваннями та аналіз результатів здійснюються 
за допомогою надійного програмного забезпечення Emperor™ компанії Mecmesin.

ABC-t є універсальною платформою, яка може бути адаптована до конкретних потреб користувача.

• Попередньо запрограмовані тести можна легко вибрати
• Дотягування кришок для запобігання проливанню рідини
• Весь процес забезпечує повторюваність та стабільність результатів
• Підвищена продуктивність
• Простота використання
• Завчасне визначення необхідності регулювання закупорювальної головки
• Усунення випадків ушкоджень

Система може бути запрограмована для швидкого запуску випробувань
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Специфічна інформація, необхідна для котирування

- Розміри пляшки (висота/діаметр/матеріал)
- Діаметр кришки та тип матеріалу.
- Прогнозований крутний момент (максимум 6 Нм)
- Тип випробування на крутний момент (ковзання/з'єднання/
видалення)
- Типовий розмір партії
- Подання результатів випробування

Система, показана на обкладинці, 
призначена для випробування пляшок 
двох діаметрів: діаметром 50 та 55 мм. 
Пляшки розміщуються в кишені зі 
ступінчастим позиціонуванням на 
каруселі, що обертається та подає 18 
пляшок для випробування без участі 
оператора. Зразки відбираються через 
регулярні проміжки часу безпосередньо з 
лінії розливу та тестуються, що дозволяє 
оптимізувати роботу 18 
закупорювальних станцій, а результати 
тестування надходять безпосередньо до 
загальнозаводської системи SPC для 
забезпечення надійності та 
простежуваності процесу.

Компанія Mecmesin має бездоганну репутацію в області випробувань на силу закриття і крутний 
момент на всіх рівнях - від проектування до виробничої лінії.

Зв'яжіться з Mecmesin сьогодні, щоб обговорити ваші потреби та отримати приклади 
аналогічних рішень, які ми надавали.

Миттєва ідентифікація руйнування швів кришок демонструє продуктивність 
закупорювальної машини

t друкуйте або 
зберігайте звіти



номер брошури: 431-466-01

досконале тестування

Mecmesin - світовий лідер у галузі доступних рішень для 
випробування сили та крутного моменту

З 1977 року компанія Mecmesin допомогла тисячам компаній досягти підвищеного контролю якості при проектуванні 
та виробництві. Бренд Mecmesin надає переваги в точності, обслуговуванні та вартості. У виробничих центрах та 
дослідницьких лабораторіях по всьому світу конструктори, інженери, оператори та менеджери з якості схвалюють 

системи випробування сили та крутного моменту Mecmesin за їх високу продуктивність у незліченних сферах 
застосування.

www.mecmesin.com

Глобальна дистриб'юторська мережа Mecmesin гарантує швидку доставку та ефективне 
обслуговування вашого рішення для тестування, де б ви не знаходилися.

ШТАМП ДИСТРИБ'ЮТОРА

Алжир
Аргентина
Австралія

Австрія
Бангладеш

Бельгія
Бразилія
Болгарія

Камбоджа
Канада

Чилі
Китай

Колумбія
Коста Ріка

Хорватія
Чехія
Данія

Еквадор
Єгипет
Естонія

Фінляндія
Франція

Німеччина
Греція

Угорщина
Індія

Індонезія
Іран

Ірландія
Ізраїль

Італія
Японія
Корея

Косово
Лаос

Латвія
Ліван
Литва

Македонія
Малайзія
Мексика
Марокко

М'янма
Нідерланди

Нова Зеландія
Норвегія

Парагвай
Перу

Філіппіни 
Польща 

Португалія 
Румунія 
В'єтнам 

Саудівська Аравія 
Сербія

Сінгапур 
Словаччина 

Словенія 
Південна Африка 

Іспанія 
Шрі Ланка 

Швеція 
Швейцарія 

Сирія 
Тайвань 
Таїланд 

Туніс
Туреччина 

Великобританія 
Уругвай

США

Франція 
Mecmesin France 

Головний офіс 
Mecmesin Limited 

Німеччина 
Mecmesin GmbH 

w: www.mecmesin.de 
e: info@mecmesin.de

Китай 
Mecmesin (Shanghai) Pte Ltd 

w: www.mecmesin.cn 
e: sales@mecmesin.cn

w: www.mecmesin.com 
e: sales@mecmesin.com

Північна Америка 
Mecmesin Corporation 
w: www.mecmesincorp.com 
e: info@mecmesincorp.com

w: www.mecmesin.fr 
e: contact@mecmesin.fr

Aзія 
Mecmesin Asia Co. Ltd 

w: www.mecmesinasia.com 
e: sales@mecmesinasia.com

Компанія Mecmesin залишає за собою право 
змінювати технічні характеристики обладнання без 
попередження. E&OE




