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Snel en eenvoudig uitpakken van blisters uit 

medicijndoosjes. 

De Deboxmatic bespaart u geld en spaart de handen van 

uw medewerkers. 

 

Belangrijke kenmerken: 

- Uitpakken van alle soorten medicijnblisters 

- Doosafmetingen: minimaal  LxBxH   70x30x18 mm 

 maximaal LxBxH 160x80x40 mm 

- Voor medicijndoosjes met een hoogte > 40 mm is 

optioneel een speciaal gereedschap leverbaar. 

- Optioneel: het automatisch stapelen van de 

blisters in stapels die in de Deblimatic deblister 

machine geplaatst kunnen worden. 

 

 
 

Om een indruk te krijgen van de Deboxmatic in actie (niet 

op de hoogste snelheid) kunt u de volgende link volgen: 

Deboxmatic in action 

 

 
 

Bovenstaande foto toont een stap in de cyclus van de 

Deboxmatic, waarin de blisters uit het medicijndoosje 

worden geduwd. Een fractie later worden de blisters via de 

glijgoot aan de rechterzijde in een opvangbak gestort. 

 

De blisters kunnen uit de opvangbak handmatig gestapeld 

worden voor het volgende proces, bijvoorbeeld het 

deblisteren in de Deblimatic deblister machine. De 

Deboxmatic kan optioneel uitgevoerd worden met een 

automatische stapelaar. 

 

De Deboxmatic® is standaard uitgerust met een opener 

voor medicijndoosjes met maximale afmetingen van LxBxH  

160x80x40 mm. Bij hogere doosjes zal een speciale opener 

gemonteerd moeten worden. Deze kan, indien nodig, als 

optie geleverd worden. 

 

 
 

Eén Deboxmatic kan minimaal één Deblimatic voeden en 

afhankelijk van het aantal blisters per medicijndoosje zelfs 2 

Deblimatics. In bovenstaande foto kunnen de uitgepakte 

blisters van de Deboxmatic (rechts) direct ingevoerd 

worden in het magazijn van de Deblimatic (links). 

 

Indicatieve capaciteit: 

Maximale cyclussnelheid: 30 doosjes per minuut. 

Uitpak percentage: > 95 % 

 

*De bovengenoemde specificaties zijn voorbeelden vanuit 

ervaringen en zijn afhankelijk van het type medicijndoosje 

en het aantal blisters per verpakking. Daarom is dit geen 

wettelijk bindende specificatie. 

 

Elektrische gegevens: 

Aansluitspanning:  220 – 240 Volt  50Hz 

Energieverbruik tijdens productie: 0,5 kW 

Zekering: 16 Amp automaat 

 

Omgevingstemperatuur: 15 – 25 ⁰C 

Machineafmetingen: LxBxH 900 x 600 x 1500 mm 

Gewicht:  circa 65 kg 

https://www.youtube.com/watch?v=j25PpyCNvbE

