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Tabletkarka FUTORQUE X jest maszyną 
przeznaczoną do prowadzenia prac ba-
dawczych w działach technologicznych 
oraz daje możliwość wykonywania 
małych serii produkcyjnych. 

  
Tabletkarka jest zaprojektowana i wyko-
nana w pełnej zgodności z regulacjami 
cGMP, z gładkimi powierzchniami, łatwymi 
do demontażu obudowami i podzespoła-
mi, które można demontować bez użycia 
narzędzi. Zmniejsza to czas czyszczenia 
i zwiększa ogólną dostępność pracy  
maszyny przy najwyższej wydajności.

OPIS URZĄDZENIA

Tabletkarka
dla przemysłu farmaceutycznego

FUTORQUE X1

Rura produktowa o średnicy 80 mm 
w najwęższym miejscu.

Dolna sekcja maszyny, oddzielona od 
sekcji górnej procesowej zawierająca 
główny napęd oraz stacje kompresji 
zamknięta jest osłonami ze stali 
nierdzewnej.
Osłony górne to konstrukcja 
wykonana z wielowarstwowego 
pleksi z łatwo wyjmowaną uszczelką 
silikonową.
Optymalna dostępność zapewnia 
szybki montaż i demontaż stempli 

i matryc, wymianę krzywek formato-
wych oraz krzywek napełniających.
Bezobsługowe rolki kompresji  
są montowane na uszczelnionych 
łożyskach wałeczkowych.
Futorque X-1 jest wyposażony  
w automatyczny system identyfikacji 
krzywek napełniania.
Maszyna posiada nowoczesny inter-
fejs użytkownika bazując na panelu 
wielodotykowym o przekątnej 18,5”.  

Efektywny silnik serwo z przekład-
nią planetarną zapewnia wysokie 
momenty obrotowe już przy ni-
skich prędkościach i oferuje szeroki 
zakres prędkości roboczych. 
Smarowanie: standardowy auto-
matyczny system smarowania 
zapewnia smarowanie stempli 
górnych i dolnych. Oba niezależne 
cykle sterowane są z poziomu 
panela sterowniczego.

DOSTĘPNOŚĆ NAPĘD

  
Obszar kompresji jest wolny od ele-
mentów napędowych, przełączników 
i urządzeń pomiarowych.

Stacja dozowania proszku napędza-
na jest za pomocą silnika serwo, co 
pozwala na dokładność dozowania 
do 0,01 mm.

Funkcja „Automatyczna regulacja 
wagi” reguluje dozowanie proszku 
w oparciu o zadaną stałą siłę kom-
presji głównej. Limity ostrzegaw-
cze oraz stopujące można zadać  
na panelu dotykowym.

REGULACJA WAGI TABLETKI



Wszystkie powierzch-
nie rotora w standar-
dzie posiadają powłokę 
twardego chromu 
technicznego. Po-
wierzchnia stołu ma-
trycowego opcjonalnie 
może posiadać powło-
kę azotku chromu.

Oferowane zabezpie-
czenia powierzchni 
wpływają na wyjąt-
kowo długą trwałość 
i perfekcyjne zabezpie-
czenie antykorozyjne.

Intuicyjne oprogramowanie sterujące  
wykorzystujące muligesty, zapewniające  
łatwą i intuicyjną obsługę.

Zarządzenie recepturami, seriami i łatwy  
eksport raportów do plików pdf, csv.

INTUICYJNE OPROGRAMOWANIE

Podajnik OPTIFILLER w wersji  
dwukomorowej, gwarantujący  
bardzo dobre napełnienie matryc  
nawet przy dużej prędkości.
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DANE TECHNICZNE

 Jedn. EU19 / B EU1”/-441 / D Combi B/D

Liczba stacji szt 18 14 7+7

Wydajność tab/h 5.400 – 129.600 4.200 – 100.800 2.100 – 50.400

Obroty stołu obr/min  5 - 120

Obroty podajnika obr/min  10 - 120

Max. siła wstępnego prasowania kN  20

Max. siła głównego prasowania kN  80

Max. wysokość napełnienia mm  20

Średnica podziałowa mm  240

Regulacja penetracji górnej mm  Standard 2 mm (opcja 1-4 mm)

Wymiary mm  850 x 790 x 1890

Waga kg  1350

Dane przyłączeniowe   Napięcie 400 VAC, 3 fazy, 50 Hz, moc zainstalowana 10 kW

DANE TECHNICZNE


