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Miedema MB kistenvuller



Unieke koopargumenten
1. Laatste laag vullen met geknikte vulband
2. Productvriendelijk, kleine valhoogten
3. Kisten met een lengte van 140 tot 260 cm 

vullen
4. Bediening op een HMI-bedieningspaneel
5. Eenvoudig in te stellen
6. Snelheidsverlagende rubbers bewegen met 

de vulband in de kist
7. Vullen in lagen
8. Kan kisten met een verstevigingsstang vullen
9. Laag energieverbruik
10.Hoge capaciteit.

Hoogtepunten



Algemene informatie
MB 33

Totale hoogte, inclusief remflappen 236 - 286 cm (kisthoogte 125 cm)
Ruimte tussen vloer en vulband 119 - 169 cm in stappen van 5 cm
Instorthoogte Kisthoogte + 15 cm + 38 cm
Minimale kistlengte 140 cm
Maximale kistlengte 240 cm (optioneel 260 cm)
Afstand tussen lange kisten
(160 - 240 cm)

209 cm

Afstand tussen korte kisten
(140 – 160 cm)

249 cm



Algemene informatie
MB 33

Hydraulische eenheid
380 – 420 V, 3~, 1,1 kW, 2,7 A,
IP54, 1415 t/min, clixon

Trommelmotoren
400 V, 3~, 0,55 kW, 1,6 A, IP66
0,63 m/sec (38 m/min)

Totale breedte MB 33 139 cm
Totale breedte van vulbandframe 93 cm
Totale breedte van vulband 87 cm
Lengte van vulband 437 cm
Gewicht ong. 900 kg



Basisuitvoering
� Vulband trommelmotor aangedreven 38 m/min

� Proportioneel ventiel voor
verplaatsingssnelheid van vulband

� HMI-bedieningspaneel

� Productsensoren

� Vulstukken voor smalle kisten

� Uitgaande voedingskabel 380 V, 5 A

� Start-Control

� Remflappen.

Algemene informatie



Maatschetsen



Maatschetsen



Vulband
� Beweegt links-rechts op rollen
� Stevig en stabiel frame
� 1 trommelmotor, 38 m/min, vaste snelheid
� Bandschrapers aan beide uiteinden.

Onderstel
� Volledig open constructie, alle 

onderdelen binnen het frame
� 4 verstelbare poten
� Heftruckkokers

Basisuitvoering



Vulbandframe
� De vulband wordt door een hydromotor 

van links naar rechts verplaatst

� De verplaatsingssnelheid is instelbaar 
met behulp van een handbediend 
proportioneel ventiel

� Een getande schijf activeert de 
naderingssensoren die de positie 
detecteren

� Het vulbandframe loopt op conische 
rollen voor automatische centrering.

Basisuitvoering



Remflappen
� De remflappen op het knikbare deel van 

de vulband voorkomen dat het product 
met een te hoge snelheid omlaag gaat

� Hoe meer de vulband knikt in de kist, 
moe meer flappen (4) op de vulband
worden gedrukt

� De uitstroomflap op het uiteinde van de 
vulband beweegt tegelijk met de 
remflappen voor maximale 
productvriendelijkheid.

Basisuitvoering



Kistaanslagen
� Robuuste armen met verborgen 

kistdetectiesensoren 
� Extra vulstukken voor smalle kisten worden 

standaard bij de machine geleverd.

Productsensoren
� Ultrasoon, gemonteerd aan beide 

uiteinden van de vulband in 
beschermbuizen

� Detectiebereik en positie zijn vrij 
instelbaar

� Minimale valhoogten en volle kisten

Basisuitvoering



Knikken van de vulband
� Knikt aan beide uiteinden in de kisten
� Hoeksensoren detecteren zaksnelheid
� Maximale knikhoek van 60 graden
� Maakt laagsgewijs vullen mogelijk.

Hydraulisch systeem
� Verborgen in de machine
� Olielekbak
� Afsluitventielen voorkomen dat de 

uiteinden van de vulband zakken
� Set draait alleen als er olie gevraagd wordt

Basisuitvoering



Kisten vullen
� De kisten worden gedeeltelijk 

laagsgewijs gevuld door de 
vulband te knikken en te 
verschuiven

� De productsensor aan het uiteinde 
bepaalt of de vulband moet 
worden verschoven of geknikt

� Door homogeen vullen van kisten 
is een gelijkmatige ventilatie door 
de kist mogelijk

Basisuitvoering



Schakelkast
� Hoofdschakelaar 
� Startknop 
� Noodstopknop 
� 2 signaallampen (1 voor elke kist)

Heftruckkokers
� Alle Miedema kistenvullers zijn voorzien 

van heftruckkokers
� Een veilige manier om de machine met 

een vorkheftruck over een korte afstand 
te verplaatsen

Basisuitvoering



HMI-bedieningspaneel
� De complete machine wordt bediend via 

het HMI-bedieningspaneel
� Alleen symbolen, geen tekst
� Actuele status van machine is duidelijk 

afleesbaar
� Batchteller en totaalteller
� Meerdere kistafmetingen kunnen worden 

opgeslagen
� Alle instellingen worden gemaakt via de 

HMI
� Achtergrondverlichting past zich 

automatisch aan de omgevingsverlichting 
aan.

Basisuitvoering



Kist vullen, laatste laag
� Recht of geknikt

� 0, -2, -4 of -6 graden

� Aanpasbaar aan de producteigenschappen

� Meer ruimte voor wisselen van kisten

� Vulpercentage kan worden aangepast: 
knikhoek voor laatste laag in combinatie met 
de marges in het menu (M1, M2 en M3).

Basisuitvoering



Kistafmetingen, lengte
� Geschikt voor het vullen van kisten 

140 – 240 cm (260 cm met extra lang rubber)
� Kisten van 140 – 160 cm vereisen een

frameverlenging (optie).

Kistdetectie
� Verborgen in kistbegrenzerarm
� Naderingssensor
� Tijd voor uitrijden met heftruck is 

instelbaar

Basisuitvoering



Kistafmetingen, hoogte
� Geschikt voor kisten van 90 - 157 cm
� Machine is in hoogte verstelbaar met 

pen-gatverbindingen in stappen van 5 cm.

Kistafmetingen, breedte
� De vulband is in totaal 90 cm breed
� Geschikt voor kisten met interne breedte 

van minstens 105 cm

Basisuitvoering



Voeding
� Alle kistenvullers van Miedema hebben een 

netvoedingsstekker
� Continu of omschakelen van de voeding op 

de aansluiting naar een aanvoerband
� Uitgang: 380 V, 5 A, 3 fasen.

Start-Control
� Alle kistenvullers van Miedema zijn 

standaard voorzien van Start-Control
� De MB 33 is een hoofdmachine (aan het 

einde van de lijn) die de gehele 
machinelijn kan starten en stoppen

Basisuitvoering



Variabele vulbandsnelheid
� Frequentieomvormer voor voorzichtige

productbehandeling of hoge capaciteit
� Vulbandsnelheid van 15 – 53 m/min
� Snelheid kan worden ingesteld op het 

HMI-bedieningspaneel.

Alternatieve voedingen
� Miedema kan verschillende trafo's leveren:
� 440 - 480 VAC / 60 Hz 3~ (geen trafo nodig)
� 200 - 220 VAC / 60 Hz 3~
� 190 - 210 VAC / 50 Hz 3~
� Wordt omgezet in 380 - 400 VAC / 50 Hz 3~

Opties



Vulband KVB 400/75 
� Standaard 1 motor, optioneel kan een 

2e motor worden gemonteerd
� Minimale kistbreedte 95 cm
� Dit is de standaardkeuze

Opties

Vulband KVB 400/60
� Standaard 1 motor, optioneel kan een 

2e motor worden gemonteerd
� Minimale kistbreedte 80 cm
� Geschikt voor smalle kisten.



Koppelplaat tussen kistenvuller en 
RT 30
� Koppelt de opvoerband RT 30 aan de 

kistenvuller
� Houd de positie van de uitworp vast voor 

asymmetrisch vullen van de kist
� Eenvoudig te koppelen en af te stellen

Opties

Verlengkabels voor Start-Control
� Verlengkabels van 7,5 m of 15 m.



CAN-bus-aansluitset, incl. kabel van 
20 meter
� Communicatie tussen Start-Control 

“startende machines" (laatste machine in de 
lijn)

� Bijvoorbeeld: ML-ML, ML-MB, MB-MB
� Start-Control werkt op de normale manier voor

de rest van de machines aangesloten op de lijn

Opties

Externe bediening van kistenvuller
� Extra relais (“Q5”) in de schakelkast om een 

niet-Miedema transportband in/uit te schakelen
� Uitgang max. 5 A (380 V, 50 Hz, 3~)
� Eenvoudig later te monteren.

Geen foto 
beschikbaar



Set voor korte kist L = 1400 - 2200 mm
� Maakt het mogelijk om kisten te vullen van 

140 – 160 cm
� Set kan aan de machine blijven zitten 

tijdens het vullen van kisten tot 220 cm lang
� Eenvoudig later te monteren
� Garandeert continu vullen, geen lange pauzes

Opties

Set voor lage kist H = 900 - 1000 mm 
(UK)
� Verhoogt de kistdetectiesensoren voor 

extreem lage kisten.



Set voor lange kisten L = +200 mm
� Extra lange rubber flap voor het vullen 

van kisten tot 260 cm (standaard tot 
220 cm).

Opties



Kistdetectiesensoren
� 2 benaderingssensoren.

Sensoren



Vulband-verplaatsingssensoren
� 2 benaderingssensoren
� Detecteren de draairichting linksom of 

rechtsom.

Sensoren



Vulband-middensensor
� 1 benaderingssensor
� Detecteert de middenpositie van de vulband
� Reset de teller.

Sensoren



Vulband-hoeksensoren
� 2 hoeksensoren

� Detecteren de knikhoek van het uiteinde 
van de vulband

� Beschermkap

Sensoren



Productdetectiesensoren
� 2 ultrasoonsensoren

� Detecteren de afstand tot het product

� Zorgen ervoor dat de vulband omhoog of 
opzij beweegt

� Detectieafstand is instelbaar

� Vrij beweegbaar in alle richtingen

� Beschermbuis.

Sensoren



Einde.


