H εταιρία SIVVAS A.E. ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα ασκεί τις παρακάτω τέσσερις κύριες δραστηριότητες:
Προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων
Προμήθεια και εγκατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, καθώς και εξοπλισμό
συσκευασίας. Σήμερα οι δραστηριότητες της SIVVAS A.E. συνίστανται σε πωλήσεις μεμονωμένων μηχανών
όπως επίσης και στο σχεδιασμό, παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρων γραμμών παραγωγής/
επεξεργασίας τροφίμων. Πιστεύουμε στην εξειδίκευση που βασίζεται στην εμπειρία και στην λεπτομερή προδιαγραφή.
Τεχνοοικονομικές μελέτες
Σύνταξη τεχνοοικονομικών μελετών σε συνδυασμό με πενταετή τουλάχιστον επιχειρηματικά σχέδια. Για επενδύσεις
στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων, για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες καθώς και
επιχορηγήσεων από Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα.
Μείγματα καρυκευμάτων
Παραγωγή και εμπορία μειγμάτων καρυκευμάτων, σαλτσών, dressings, μαρινάτων, υλικών επίπασης
προτηγανισμένων προϊόντων και βοηθητικών υλών. Για τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και της μαζικής
εστίασης.
Υλικά συσκευασίας
Εμπορία υλικών συσκευασίας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: πλαστικά φιλμ, σακούλες κενού
συρρικνούμενες, δισκάκια πλαστικά (περιέκτες), φυσικά έντερα, τεχνητά έντερα, πλαστικά τελάρα, πλαστικές
παλέτες και παλετοκιβώτια.
Ως πρωτοπόρος στην Ελλάδα, η SIVVAS A.E. έχει οργανώσει και εξοπλίσει στις εγκαταστάσεις της μίας πλήρως
εξοπλισμένη κουζίνα δοκιμών και χώρο επίδειξης λειτουργίας μηχανημάτων “πιλοτικό εργοστάσιο”, για
ανάπτυξη νέων συνταγών και προϊόντων για τους πελάτες της. Κάνουμε επίδειξη της λειτουργίας των μηχανημάτων,
πριν την παράδοσή τους και αυτό βοηθάει ιδιαίτερα τους πελάτες στις αποφάσεις τους.
Η επιτυχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της SIVVAS A.E. ήταν ταχεία, διότι οι δραστηριότητες της δεν περιορίζονται
μόνο στην προμήθεια μηχανημάτων, αλλά και στην πρόταση ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της όπως:
1. Αρχιτεκτονικά και Μηχανολογικά σχέδια τα οποία καλύπτουν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των Εθνικών
και των Διεθνών κανονισμών, όπως αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α.
2. Σχεδιασμό ολοκληρωμένων γραμμών παραγωγής, εξοπλισμών με εξειδικευμένα μηχανήματα.
3. Πλήρεις τεχνοοικονομικές μελέτες που εξασφαλίζουν στους πελάτες της χρηματοδότηση και επιχορήγηση
των επενδυτικών τους σχεδίων από Ευρωπαϊκά και Εθνικά κεφάλαια.
4. Υπηρεσίες Διαχείρισης έργων που εξασφαλίζουν την έγκαιρη υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
5. Πριν την εγκατάσταση, δίνουμε στον πελάτη, πλήρεις τεχνικές πληροφορίες , έτσι ώστε να καταστήσουμε αυτόν
ενήμερο και ικανό να κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, έτσι ώστε να επιταχύνει και να διευκολύνει την
εγκατάσταση που θα γίνει από τους δικούς μας έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς.
6. Μετά την εγκατάσταση, το εξειδικευμένο προσωπικό της SIVVAS A.E. είναι στη διάθεση των πελατών της,
για τεχνολογική βοήθεια και εκπαίδευση του προσωπικού της στη χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού που
παρέδωσε.
7. Μία ομάδα από έμπειρους μηχανικούς επισκευών, ταξιδεύουν ανά την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και τις
Βαλκανικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η SIVVAS A.E, με έξι πλήρως εξοπλισμένα αυτοκίνητα
επισκευών. Έτσι η SIVVAS A.E, εγγυάται ικανοποιημένους πελάτες και ενεργή προώθηση των πωλήσεων του
εξοπλισμού των προμηθευτών της.
8. Μια ομάδα από αυτούς (8) έμπειρους Τεχνολόγους Τροφίμων και δύο (2) έμπειρους με άριστες σπουδές
μαγείρους, βοηθούν τους πελάτες μας, όχι μόνον στη χρήση και τον προγραμματισμό των μηχανών αλλά
και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Είναι πολιτική μας να προωθούμε μόνον μηχανήματα, μείγματα καρυκευμάτων και υλικά συσκευασίας παραγόμενα
μόνο από αξιόπιστους, πρώτης τάξεως προμηθευτές και κατασκευαστές. Έτσι διατηρούμε τα δικά μας πρότυπα
και κριτήρια υψηλής ποιότητας για μηχανήματα, υλικά, καλοτεχνία και υπηρεσίες. Η βαθιά γνώση όλης της Ελληνικής
αγοράς, σε όλους τους τομείς της επεξεργασίας τροφίμων, έχει σαν αποτέλεσμα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη
των κατασκευαστών εξοπλισμών, τους οποίους αντιπροσωπεύουμε κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα.
Παραμένει πάντα σημαντικό για μας, να καταλαβαίνουμε το εργασιακό περιβάλλον των πελατών μας, καθώς και τις
απαιτήσεις της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που επηρεάζουν τη δουλειά μας και τώρα και στο μέλλον. Αυτός
είναι ο λόγος που η SIVVAS A.E, ενίσχυε πάντα την ήδη τεχνικά δυνατή οργάνωσή της με έμπειρο, υψηλού επιπέδου
εκπαίδευσης και εξειδίκευσης προσωπικό.
Η εταιρεία SIVVAS A.E. θέλει να αγγίξει τις ανάγκες των πελατών, έτσι ώστε, η επένδυση με την υποστήριξη
της SIVVAS A.E., να είναι ευεργετική για την επιχείρηση του πελάτη. Εμείς έχουμε ως στόχο να έχουμε
ευχαριστημένους και ικανοποιημένους πελάτες.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Κάθετες συσκευαστικές Flowpack

Μηχανές κοπής τυριών & αλλαντικών

Cheese | Sausage | Fresh Meat Slicers / Μηχανές κοπής

5

17

Πολυκέφαλα ζυγιστικά

93

97

Έλεγχος ποιότητας σφράγισης
και εκτύπωσης συσκευασίας
101

Μηχανές κοπής σε λωρίδες και κύβους | Βαρέλες

Φούρνοι καπνισμού - Παστερίωσης - Ωρίμανσης

Γαλακτωματοποιητές / Τυριά Vegan

25

31

37

Συστήματα ζύγισης & X-Ray

Συστήματα ζύγισης & X-Ray

112

Κάθετοι & Οριζόντιοι μεταφορείς
συσκευασμένων τροφίμων

Γραμμές παναρίσματος - προτηγανίσματος

107

115

41
Βιομηχανικά πλυντήρια
119

Μηχανές συσκευασίας Doypack

Εξοπλισμός Τυροκομίας - Γαλακτοκομίας

45

Εξοπλισμός υγειινής βιομηχανιών τροφίμων

53
Denesters περιεκτών

Θερμομορφοποιητικές & Traysealers

Γραμμές συσκευασίας κενού - Θερμοσυρρίκνωσης

Μηχανές συσκευασίας κενού

127

135

71

79

83

Παλετοκιβώτια & παλέτες

139

Πλαστικά τελάρα

143

Υλικά συσκευασίας

147

Μηχανές κοπής σε φέτες

Η Weber GmbH είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής μηχανών
κοπής σε φέτες και ένας από
τους σημαντικότερους εταίρους
της βιομηχανίας επεξεργασίας
τροφίμων

Το εύρος των προϊόντων που προσφέρει η Weber είναι μεγάλο και προσφέρει ιδανικές λύσεις για όλες τις απαιτήσεις και
τους τομείς εφαρμογής, από κοπή με ακριβές βάρος ως
την ακριβή τροφοδοσία και τη συσκευασία του τυριού.
Η εταιρεία ήταν πάντα οικογενειακή επιχείρηση και σήμερα
οδηγείται από τον γενικό διευθυντή Tobias Weber, το μεγαλύτερο γιο του ιδρυτή της εταιρείας Günther Weber.
Περίπου 1,400 υπάλληλοι σε 25 τοποθεσίες σε 21 χώρες εργάζονται σήμερα στην εταιρεία Weber και είναι η δέσμευση
και το πάθος τους που συμβάλλουν στην συνολική επιτυχία
της Weber καθημερινά.

SLICER 305

Ιδανικό για:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ταχύτητα κοπής
Λαιμός τοποθέτησης προϊόντος (ύψος)

Μεγ.400rpm
125/135/150

Λαιμός τοποθέτησης προϊόντος (πλάτος)
Μήκος προϊόντος (max)
Σύστημα κοπής
Πάχος κοπής
Φόρτωση
Ύψος
Πλάτος

250
800
Κυκλική λεπίδα
0,5-50mm
Χειροκίνητη
2065mm
960mm

Μήκος

από 2353mm
Δείτε το σε λειτουργία
(ανοίγει video
σε νέο παράθυρο)
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Είναι το εισαγωγικό μοντέλο της Weber στον χώρο των slicers
τελευταίας τεχνολογίας. Χάρις στον εύκολο για τον χειριστή
Weber Power Control, το μηχάνημα τύπου 305 είναι εύκολο
στη χρήση. Ο προγραμματισμός από την οθόνη αφής εξασφαλίζει γρήγορες εναλλαγές προϊόντων, και το μηχάνημα ρυθμίζεται για να ανταποκριθεί στο διαφορετικό πάχος του προϊόντος.
Όλα σε ένα σύστημα με εύκολο καθαρισμό.

Σειρά προϊόντων

305 CCS UB Basic

305 CCS UB

305 CCL

305 MLC

305 SLC
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SLICER 405

Ιδανικό για:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ταχύτητα κοπής
Λαιμός τοποθέτησης προϊόντος (ύψος)

Μεγ.600rpm
120/135/150(προαιρετικά: 165)mm

Λαιμός τοποθέτησης προϊόντος (πλάτος)
Μήκος προϊόντος
Σύστημα κοπής
Πάχος κοπής
Φόρτωση
Ύψος
Πλάτος

330mm
1200mm
Κυκλική (ή τύπου involute)λεπίδα
0,5-50mm
Χειροκίνητη ή αυτόματη
2361mm
1485mm

Μήκος

από 3197mm

Προαιρετικά
Αυτόματη φόρτωση, Κεφαλή κοπής με κενές κοπές,
Προσαρμόσιμο ύψος Interleaver, Interleaver Speed Plus
σύστημα τοποθέτησης διαχωριστικών
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Δείτε το σε λειτουργία
(ανοίγει video σε νέο παράθυρο)

Ο φαρδύς λαιμός προϊόντος στο μηχάνημα Slicer 405 εγγυάται υψηλή απόδοση και η μπάρα κοπής και το όριο πλάτους
μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα στο κάθε προϊόν. Η εναλλαγή προϊόντων γίνεται χειροκίνητα και γρήγορα, ακόμη και σε
μικρού μήκους προϊόντα. Η χειροκίνητη και αυτόματη φόρτωση
είναι διαθέσιμες σαν επιλογές και τα κομμάτια από τις άκριες
εξάγονται αυτόματα. Με υγειονομικό σχεδιασμό για εύκολο καθαρισμό.

Σειρά προϊόντων

405 UB

405 CCL

405 CCL

405 SLC

405 MCS

405 RCS
Smart picker
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SLICER 604

Ιδανικό για:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ταχύτητα κοπής
Λαιμός τοποθέτησης προϊόντος (ύψος)

Μεγ.600rpm
165mm

Λαιμός τοποθέτησης προϊόντος (πλάτος)
Μήκος προϊόντος
Σύστημα κοπής
Πάχος κοπής
Φόρτωση
Ύψος
Πλάτος

380mm
1200/1700mm
Κυκλική λεπίδα
0,5-50mm
Αυτόματη
2395mm(με Vario grippers:3195)
1460mm

Μήκος
Βάρος

από 3965mm
2200kg

Προαιρετικά
Δίπλωμα φέτας , Variogripper ρυθμιζόμενη στερέωση, Κεφαλή κοπής με κενές κοπές , Interleaver σύστημα τοποθέτησης διαχωριστικών, Ξεχωριστό κινητήρα για την λεπίδα, Σχεδιαστής μερίδων

10

Το μηχάνημα διαθέτει κεφαλή κοπής με αυτόματη ρύθμιση του
διαστήματος κοπής που εξασφαλίζει μεγάλη απόδοση με ελάχιστες απώλειες. Ο λαιμός για την τοποθέτηση του προϊόντος
μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα σε ύψος και πλάτος, και το πλήρως αυτόματο κεντρικό σύστημα εφοδιασμού εξασφαλίζει γρήγορες αλλαγές προϊόντων. Μεγέθη προϊόντων με μήκος έως
1200mm τροφοδοτούνται αυτόματα και κόβονται με ταχύτητα
που φτάνει τις 600 φέτες το λεπτό. Η μπάρα κοπής και το στοπ
των πλαϊνών μπορούν να ρυθμιστούν μηχανικά ή μέσω προγράμματος. Αυτό επιτρέπει στο μηχάνημα Weber τύπου Slicer
604 να εγγυάται μία κοπή ακριβείας και τοποθέτηση με τέλειες
φέτες.
Σειρά προϊόντων

604 BASIC

604 SLC

604 MCS

604 RCS WPR

Δείτε το σε λειτουργία
(ανοίγει video
σε νέο παράθυρο)
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SLICER 804

Ιδανικό για:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ταχύτητα κοπής
Λαιμός τοποθέτησης προϊόντος (ύψος)

Μεγ.2000rpm
180mm

Λαιμός τοποθέτησης προϊόντος (πλάτος)
Μήκος προϊόντος
Σύστημα κοπής
Πάχος κοπής
Φόρτωση
Ύψος
Πλάτος

380mm
1200/1700mm
Λεπίδα τύπου Involute
0,5-50mm
Αυτόματη
2424(με Variogrippers:3195) mm
1505mm

Μήκος
Βάρος

από 3965mm
2300kg

Προαιρετικά
Δίπλωση φέτας, Variogripper, Κεφαλή κοπής με κενές κοπές , Διαχωρισμό προϊόντων
Interleaver - Εισαγωγή διαχωριστικών στις φέτες, Σχεδιαστή μερίδων
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Το σύστημα Weber τύπου Slicer 804 είναι από τα πιο αποτελεσματικά στην κλάση του . Η λεπίδα τύπου involute μπορεί να
επεξεργαστεί προϊόντα μήκους έως 1700mm σε μήκος με ταχύτητα που φτάνει τις 2000 φέτες το λεπτό. Η αυτόματη κεντρική λειτουργία εξασφαλίζει γρήγορη εναλλαγή προϊόντων. Το
μηχάνημα χρησιμοποιεί κεφαλή με λειτουργία για κενές κοπές
, που είναι ικανό για πάχος φέτας από 0,1mm έως 50mm σε διάφορες μορφές παρουσίασης . Ο λαιμός προϊόντων πλάτους
380mm και ύψους 180mm επιτρέπει σε τέσσερα 90cal ή σε
τρία 100×100 προϊόντα να κοπούν ταυτόχρονα. Στο σύστημα
συμπεριλαμβάνεται ένα αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα που
ρυθμίζεται ανάλογα ύψος και το πλάτος του προϊόντος. Με
υγειονομικό σχεδιασμό για εύκολο καθάρισμα.
Σειρά προϊόντων

804 CCL

804 SLC

804 MCS

804 RCS WPR

Δείτε το σε λειτουργία
(ανοίγει video
σε νέο παράθυρο)
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SLICER S6

Ιδανικό για:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ταχύτητα κοπής
Λαιμός τοποθέτησης προϊόντος (ύψος)

Μεγ.200rpm
220mm

Λαιμός τοποθέτησης προϊόντος (πλάτος)
Μήκος προϊόντος
Σύστημα κοπής
Πάχος κοπής
Φόρτωση
Ύψος
Πλάτος

520mm
1200/1600mm (χωρίς όριο)
Λεπίδα τύπου Involute
0,5-50mm
Αυτόματο
2361mm
1400mm

Δείτε το σε λειτουργία
(εφαρμογές σε τυρί)
(ανοίγει video σε νέο παράθυρο)
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SLICER S6

Καινοτομία | Πολυχρησιμότητα |
Αυξημένη παραγωγικότητα

λύτερες αποδώσεις στον ίδιο χρόνο.

H εταιρία Weber θέτει ένα καινούργιο στάνταρ στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμου, με το υψηλών επιδόσεων μηχάνημα Slicer S6. Με μοναδική ποιότητα,
ακρίβεια και αποτελεσματικότητα το Slicer S6 αποδίδει απαράμιλλη τελειότητα στην κοπή και αντιπροσωπεύει την ανώτατη κλάση των μηχανημάτων κοπής.
Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός και προαιρετικές επιλογές διασφαλίζουν την υψηλότερη απόδοση προϊόντος και τις ελάχιστες απώλειες. Το βελτιστοποιημένο
σύστημα μεταφοράς εξασφαλίζει ομαλή τροφοδοσία
προϊόντων στη λεπίδα. Έχοντας σαν αποτέλεσμα κα-

Ο λαιμός κοπής έχει πλάτος 520mm κατατάσσοντας την S6 σαν ένα πραγματικά πολυχρηστικό μηχάνημα για
εφαρμογές σε τυρί και αλλαντικά.
Με καινοτόμο αυτοματισμό και τις πιο πρόσφατες λύσεις συσκευασίας είναι εφικτό να σχεδιαστούν γραμμές
παραγωγής βελτιστοποιημένες στην δική σας εφαρμογή.
Ο υγειονομικός και εργονομικός σχεδιασμός καθώς και απέριττη κατασκευή κάνουν το Slicer S6 να ξεχωρίζει
στις γρήγορες αλλαγές κατά την παραγωγή καθώς και για το γρήγορο καθαρισμό του μετά την κάθε βάρδια
αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα του μηχανήματος στην παραγωγή και ως συνέπεια την παραγωγικότητα του.

Λεπίδα involute

Variogripper

Interleaver

Υγεινομικός σχεδιασμός
Weber

Γρήγορο setup

Αυτόματη
φόρτωση
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Ακονιστικά
KSG 470
Το μηχάνημα ακονίζει τις λεπίδες
ομαλά, με σύντομο χρόνο προετοιμασίας χάρις στην έξυπνη τεχνολογία λείανσης που διαθέτει.
Η μονάδα ακονίσματος μπαίνει
σε θέση μέσω μιας θύρας παρατήρησης . Το μηχάνημα Weber
ακονίσματος τύπου KSG εγγυάται
γρήγορο ακόνισμα με μεγάλη διάρκεια και επαναληψιμότητα. Εξαιτίας των δίσκων λείανσης και του τρόπου
λειτουργίας, υπάρχει ενσωματωμένος μετρητής για την ρύθμιση των περιστρόφων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός περιστροφών
Γωνία ακονίσματος

Μπορεί να επιλεχθεί από 1 έως 99999
15o-35o (πλήρως ρυθμιζόμενη)

Ύψος
Πλάτος
Μήκος
Βάρος
Τροφοδοσία

1245mm
735mm
800mm
105kg
400V 50Hz 16A

SSG
To μηχάνημα είναι κατάλληλο για το ομαλό ακόνισμα
όλων των λεπίδων Involute Durablade® involute με
ελάχιστη αφαίρεση υλικού.
Το μηχάνημα αν και μικρών διαστάσεων ακονίζει
σταθερά την κόψη της λεπίδας σε διαφορετικές γωνίες ακολουθώντας την ενέλιξη της λεπίδας. Ένας
μετρητής των περιστροφών είναι ενσωματωμένος
για την επιλογή των απαιτούμενων κύκλων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός περιστροφών
Γωνία ακονίσματος

Μπορεί να επιλεχθεί από 1 έως 99999
18o-36o (πλήρως ρυθμιζόμενη)

Ύψος
Πλάτος
Μήκος
Βάρος
Τροφοδοσία

1975mm
800mm
1000mm
320kg
400V 50Hz 16A
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Μηχανές κοπής σε φέτες

TEXTOR – Τεχνολογία κοπής προϊόντων η
οποία είναι απλά Έξυπνη και Εύκολη.
Ο Κατασκευαστής παρουσιάζει το πως το
λιγότερο μπορεί πολλές φορές να σημαίνει
περισσότερο. Οι μηχανές κοπής και γραμμές
παραγωγής συνδυάζουν εξαιρετική ποιότητα
κατασκευής με άρτια προσεγμένο τρόπο κατασκευής καθώς είναι φτιαγμένες για να καλύπτουν το απολύτως αναγκαίο επίπεδο λειτουργικότητας.
Προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις, απλό τρόπο λειτουργίας και ένα καινούριο τύπο πλαισίου ανοικτού σχεδιασμού εύκολο στις τροποποιήσεις.
Τα ποιοτικά της προϊόντα – Κατασκευασμένα
στη Γερμανία.
Οι μηχανικοί της αναπτύσσουν έξυπνες λύσεις
για τους πελάτες και έχουν την απαιτούμενη
εμπειρία και το πάθος για την ανάπτυξη συστημάτων κοπής, πράγμα που τους επιτρέπει
να αναγνωρίζουν τι είναι πραγματικά σημαντικό.
Ως εταιρεία του ομίλου Weber, η TEXTOR έχει
πρόσβαση σε τεχνογνωσία, εμπειρία και τεχνικές παραγωγής καθώς και στην τελευταία
λέξη της τεχνολογίας κατασκευής συστημάτων
κοπής.

Η φιλοσοφία της εταιρείας: Εύκολα και Έξυπνα. Ο στόχος της
είναι να θέσει νέα στάνταρ στην
ευκολία χρήσης των μηχανών
κοπής σε φέτες. Έξυπνες μηχανολογικές λύσεις και γρήγορο μενού είναι τα βασικά στοιχεία της
επιτυχίας της.

TEXTOR TS - 500

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σύστημα κοπής
Μέγεθος λεπίδας

Κυκλική λεπίδα
D420-D470

Περιστροφές ανά λεπτό(rpm)
Μέγιστο πλάτος προϊόντος
Μέγιστο μήκος προϊόντος
Μέγιστο ύψος προϊόντος
Τροφοδοσία προϊόντων

600rpm, 750rpm
420mm
170mm
1200mm, 1600mm,1850mm
Πλήρως αυτόματη ή ημιαυτόματη

Δείτε το σε λειτουργία (ανοίγει video στο youtube)
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Το μηχάνημα συνδυάζει εύκολή χρήση με ανοιχτό
σχεδιασμό για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα. Διαθέτει
τεχνολογία κυκλικής λεπίδας, με προαιρετικά κενές
κοπές, σε συνδυασμό με την γρήγορη τροφοδοσία και
επεξεργασία κοπής εγγυάται μεγάλο όγκο παραγωγής
και υψηλές επιδόσεις. Κατάλληλο για την κοπή
τυροκομικών, αλλαντικών, καπνιστού κρέατος.

Εξοπλισμός
Ανοιχτού τύπου κεφαλή κοπής
Εφαρμογή κενών κοπών στη κεφαλή κοπής
Αυτόματη προσαρμογή διάκενου
Επιλογή ταχύτητας κοπής
GripnGo
Variofeed
Variogrip
ContiFlo
Folding bar
Interleaver/Interleaver vario(με διαχωριστίκά)
Κυκλική τοποθέτηση μερίδας
Θέση χειριστή
Σύστημα ζυγίσματος CCW
Scanner

Στάνταρ
•

Επιλογής
•
•
•

•
•
•
•

Αριστερή πλευρά

•
•/•
•
Δεξιά πλευρά
1-4 γραμμές
1-2 γραμμές
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TEXTOR TS - 700

Στην τυροκομία:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σύστημα κοπής
Μέγεθος λεπίδας

involute blade
R430,R410, R400, R365

Περιστροφές ανά λεπτό(rpm)
Μέγιστο πλάτος προϊόντος
Μέγιστο μήκος προϊόντος
Μέγιστο ύψος προϊόντος
Τροφοδοσία προϊόντων

1500rpm
450mm
200mm
1200mm, 1600mm
Πλήρως αυτόματη ή ημιαυτόματη

Δείτε το σε λειτουργία (ανοίγει video στο youtube)
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Το μηχάνημα συνδυάζει εύκολή χρήση με ανοιχτό
σχεδιασμό για γρήγορο και εύκολο καθάρισμα. Διαθέτει
τεχνολογία λεπίδας ενέλιξης, με προαιρετικά κενές
κοπές, σε συνδυασμό με την γρήγορη τροφοδοσία και
επεξεργασία κοπής εγγυάται μεγάλο όγκο παραγωγής
και υψηλές επιδόσεις. Κατάλληλο για την κοπή
τυροκομικών, αλλαντικών, καπνιστού κρέατος.

Λεπτομέρεια κεφαλής στερέωσης λεπίδας του TS - 700

Εξοπλισμός
Ανοιχτού τύπου κεφαλή κοπής
Εφαρμογή κενών κοπών στη κεφαλή κοπής
Αυτόματη προσαρμογή διάκενου
Variofeed
Folding bar
Interleaver/Interleaver vario(με διαχωριστικά)
Κυκλική τοποθέτηση μερίδας
Θέση χειριστή
Σύστημα ζυγίσματος CCW
Scanner

Λεπίδα ενέλιξης του TS - 700

Στάνταρ
•

Επιλογής

•
•

Αριστερή πλευρά

•
•
•/•
•
Δεξιά πλευρά
1-4 γραμμές
1-2 γραμμές
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TEXTOR TS - 750

Στην τυροκομία:
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σύστημα κοπής
Μέγεθος λεπίδας

involute blade
R430, R400, R365

Περιστροφές ανά λεπτό(rpm)
Μέγιστο πλάτος προϊόντος
Μέγιστο μήκος προϊόντος
Μέγιστο ύψος προϊόντος
Τροφοδοσία προϊόντων

1500rpm
450mm
650 mm
160 mm
IndexFeed - lane (χρειαζεται μεταφραση)

Με χωρητικότητα τροφοδοσίας 6 φορές το λεπτό, μέχρι 12 προϊόντα/λεπτό λόγω της διπλού συστήματος τροφοδοσίας.
Σαν επιλογή διατίθεται με ενσωματωμένο scanner προϊόντων, τα προϊόντα ζυγίζονται στον κατάλληλο σταθμό μέρος
του συστήματος, και σαρώνονται για να καθοριστεί το σχήμα τους ώστε να εγγυηθεί η καλύτερη απόδοση ανά κομμάτι
με τις λιγότερες απώλειες.

Δείτε το σε λειτουργία (ανοίγει video στο youtube)
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To μηχάνημα είναι ειδικά σχεδιασμένο για την
επεξεργασία προϊόντων μικρού μήκους, όπως
το μπέικον. Διαθέτει μία λεπίδα ενέλιξης και είναι
διαθέσιμο σε διαφορετικούς τύπους από εκδόσεις για
μέγιστο όγκο παραγωγής έως υψηλών απαιτήσεων
εφαρμογές βασισμένες σε οπτικά συστήματα scanner και διπλή τροφοδοσία προϊόντων. Με δυνατότητα
δύο ανεξάρτητων συστημάτων τροφοδοσίας προς
την κεφαλή κοπής. Αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό
επιτρέπει τη συντομότερη ακολουθία τροφοδοσίας,
και αυξημένο ρυθμό παραγωγής.

Εξοπλισμός
Σύστημα κοπής
Μέγεθος λεπίδας
Μεγ. Αρ. Περιστροφών το λεπτό
Μέγιστο πλάτος προϊόντων
Μέγιστο ύψος προϊόντων
Μέγιστο μήκος προϊόντων
Τροφοδοσία προϊόντων
Κεφαλή κοπής ανοιχτού τύπου
GripnGo
Κεφαλή κοπής με κενές κοπές
Αυτόματη ρύθμιση διάκενου
VarioFeed
VarioGrip
ContiFlow/ContiFeed

Στάνταρ
Λεπίδα ενέλιξης (involute)

Επιλογής

R430, R400, R365
1500rpm
450mm
160mm
650mm
1 γραμμή IndexFeed
•

R485
1850rpm
500mm

2 γραμμές IndexFeed

•
•
•
•
•
•/•
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Κοπή σε λωρίδες & κύβους - Τρίφτες

Η FAM επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιομηχανικών μηχανών κοπής για την βιομηχανία τροφίμων. Παρέχουν στους
πελάτες τους λύσεις που χρειάζονται για την κοπή, τον τεμαχισμό και την κοπή φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών,
τυριών, κρέατος, πουλερικών, ψαριών και πατάτες.
Τα τελευταία 60 χρόνια, δημιούργησαν μια μακροχρόνια
στενή συνεργασία με πολύ αξιόπιστες εταιρείες με μεγάλη
επιρροή, πελάτες και συνεργάτες στην βιομηχανική αγορά
επεξεργασίας τροφίμων. Είναι παρόντες σε όλες τις ηπείρους, με κέντρα εμπειρίας στην εξυπηρέτηση πελατών, και
υπηρεσίες service.
Ένας μεγάλος παράγοντας που συμβάλλει στην ποιότητα είναι η στενή συνεργασία που έχουν με την εταιρεία
Stumabo International, κατασκευαστή μαχαιριών ακριβείας
για την βιομηχανία τροφίμων. Η συνδυασμένη γνώση μας
για τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία τροφίμων τους επιτρέπουν να παρουσιάσουν ακριβώς αυτές
τις καινοτομίες που αναζητούν όλοι.

Η FAM επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βιομηχανικών μηχανών
κοπής για την βιομηχανία τροφίμων. Παρέχουμν στους πελάτες
τους λύσεις που χρειάζονται για
την κοπή τυριών, τον τεμαχισμό
και την κοπή φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών, κρέατος,
πουλερικών, ψαριών και πατάτες.

Deville FS-40A
Κοπτικό τυριού FAM τύπου Deville FS-40A
To μηχάνημα προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας προϊόντων από μαλακά τυριά πλούσια σε υγρασία έως σκληρά
τύπου παρμεζάνας με αξιοσημείωτη ποιότητα κοπής. Με δυνατότητα γρήγορης αλλαγής του δίσκου κοπής για μεγαλύτερη ευελιξία με πλήρως αυτόματο ταινιόδρομο τροφοδοσίας.
Εγκεκριμένο από USDA και WDTCP , με εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Βάρος

3039 x 1478 x 2018mm
220mm

Τύπος κοπής (σχήμα)

Ημικύκλιο, μειωμένο ημικύκλιο, τρίμα, ψίχουλο,
νιφάδες-λωρίδες
Ημικύκλιο:1,60mm έως 12mm
Μειωμένο ημικύκλιο: 2mm έως 12mm
νιφάδες-λωρίδες: 3mm έως 65mm
τρίμα: 6mm έως 25mm
5500kg/h σε 10 x 10 x 10mm κύβους

Μεγέθη

Παραγωγή

Τρόποι κοπής:
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Flexifam 55

Μηχάνημα κοπής σε κύβους ή λωρίδες

Κατάλληλο για μονάδες που χρειάζονται συνεχόμενη παραγωγή με μεγάλη δυνατότητα παραγωγής.
Διαθέτει υγειονομικό σχεδιασμό και είναι εύκολο
στον καθαρισμό και την συντήρηση.
Με εύκολη αλλαγή του συστήματος κοπής προσφέρει ευελιξία και επιλογές σε ποικιλία προϊόντων.
Με εφαρμογές στην επεξεργασία τυριών όπως
Mozzarella,
Gouda,
Cheddar,
Emmental,
Provolone σε λωρίδες ή κύβους.

Flexifam 55
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Βάρος

1727 x 1456 x 2142mm
800kg

Κινητήρας
Τροφοδοσία (V)
Τύπος κοπής (σχήμα)
Μεγέθη

11.0Kw 14,75hp
400, 460, ή 575
Κοπή σε φέτες, λωρίδες ή κύβους
Φέτες: από 1mm έως 15mm
Λωρίδες: από 3mm έως 15mm
Κύβοι: από 3mm έως 15mm
2000kg/h σε 6mm κύβους Mozzarella

Παραγωγή

Τρόποι Κοπής

Hymaks

Μηχάνημα κοπής σε κύβους ή λωρίδες
Το μηχάνημα σχεδιάστηκε συγκεκριμένα για τη βιομηχανία τυριού και κρέατος. Προσφέρει ποιότητα
και ακρίβεια στην κοπή. Καινοτομεί στον υγειονομικό σχεδιασμό του αφού σχεδιάστηκε να πληρεί τους
αυστηρότερους κανονισμούς παραγωγής. Διαθέτει
ισχυρό κινητήρα κατάλληλο για ακόμα περισσότερα τυροκομικά προϊόντα, όπως Mozzarella, Gouda,
Cheddar, Emmental, Provolone. Σχεδιάστηκε να είναι ευέλικτο και οικονομικό στην κατανάλωση.

Fam Hymaks
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Βάρος

1172 x 1339 x 2000mm
1250kg

Κινητήρας
Τροφοδοσία (V)
Τύπος κοπής (σχήμα)
Μεγέθη
Παραγωγή

20,5Kw 27,55hp
400V
Κοπή σε φέτες, λωρίδες ή κύβους
Από 1,5mm έως 60mm
5000kg/h σε 10 x 10 x 10mm κύβους

Τρόποι Κοπής
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ΤΡΙΦΤΕΣ ΤΥΡΙΟΥ CENTRIS
Τρίφτης τυριού FAM-Deville τύπου FAM Centris 400C
To μηχάνημα είναι φυγοκεντρικός τρίφτης τυριού έχει σχεδιαστεί για την βιομηχανική επεξεργασία τυριού από μικρούς έως μεσαίους παραγωγούς.
Έχει υγειονομικό σχεδιασμό και επιτυγχάνει υψηλή ποιότητά και απόδοση στο
προϊόν χάρη στην ειδική κεφαλή κοπής SureShred 16C.
Κατάλληλο για την επεξεργασία μαλακών και ημίσκληρων τυριών όπως:
Mozzarella Gouda, Edam, Cheddar, Emmental, Provolone, Romano, Asiago,
Monterey Jack, Queso Quesadilla, Asadero, Fontina, Manchego, Swiss κ.α.

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Βάρος

1502 x 728 x 921 mm
460kg

Κινητήρας
Τύπος κοπής (σχήμα)

7,50Kw 10hp
Τύπου V, πλήρης ή μειωμένη(318V, 432V,
538V, οβάλ κοπή)
Τύπου V, πλήρης ή μειωμένη(318V, 432V,
538V): 1,80mm , 2,50mm , 3,20mm
Οβάλ κοπή: 6,40mm , 3,20mm
Μειωμένο οβάλ: 4mm με 1,80mm
1250kg/h σε 1,80mm μοτσαρέλα,
3500kg/h οβάλ κοπή μοτσαρέλα

Μεγέθη

Παραγωγή

Τρίφτης τυριού FAM-Deville τύπου FAM Centris 400C Hytek
To μηχάνημα είναι φυγοκεντρικός τρίφτης τυριού έχει σχεδιαστεί για την βιομηχανική επεξεργασία τυριού από μεγάλες βιομηχανι κές μονάδες.
Έχει υγειονομικό σχεδιασμό και επιτυγχάνει υψηλή ποιότητά και απόδοση στο
προϊόν χάρη στην ειδική κεφαλή κοπής SureShred 16C.
Κατάλληλο για την επεξεργασία μαλακών και ημίσκληρων τυριών όπως:
Mozzarella, Gouda, Edam, Cheddar, Emmental, Provolone, Romano, Asiago,
Monterey Jack, Queso Quesadilla, Asadero, Fontina, Manchego, Swiss κ.α.

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)
Βάρος

1740 x 824 x 954 mm
650kg

Κινητήρας
Τύπος κοπής (σχήμα)

15.0Kw
Τύπου V, πλήρης ή μειωμένη(318V, 432V,
538V, οβάλ κοπή)
Τύπου V, πλήρης ή μειωμένη(318V, 432V,
538V): 1,80mm , 2,50mm , 3,20mm
Οβάλ κοπή: 6,40mm , 3,20mm
Μειωμένο οβάλ: 4mm με 1,80mm
2500kg/h σε 1,80mm μοτσαρέλα,
7000kg/h οβάλ κοπή μοτσαρέλα

Μεγέθη

Παραγωγή
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Μηχάνημα κατανομής υλικών σε μορφή σκόνης FAM τύπου
Powder Dispenser
Το μηχάνημα κατανέμει υλικά σε μορφή σκόνης όπως τυρί και
μυρωδικά σε περίπου 0.91kg ανά κύκλο τροφοδοτείται από δεξαμενή 114 λίτρων - με χωρητικότητα 23kg προϊόντος. Διαθέτει
ρυθμιζόμενη τροφοδοσία για αποτελεσματικότερη εφαρμογή, με
7,50mm δονούμενο δίσκο τροφοδοσίας.
Προαιρετικά εγκατεστημένα, ένδειξη χαμηλής στάθμης (Allen
Bradley) με συναγερμό, πλήρως συμβατό με PIAB® ταινιόδρομους, διαθέσιμο πλήρως αυτόματο σύστημα φόρτωσης πρώτων
υλών.

Βαρέλα ανάμειξης FAM τύπου Tumble Drum
Η βαρέλα ανάμειξης αναμειγνύει ομαλά όλα τα υλικά σε σκόνη
και τα τοποθετεί πάνω στο κομμένο-τριμμένο προϊόν τυριού.
Με καλύμματα UHMW στο μπροστά και πίσω μέρος της βαρέλας ελαχιστοποιεί την απώλεια προϊόντος. Διαθέτει κινητήρα
1,12kW.
Η κλίση της βαρέλας ρυθμίζεται χειροκίνητα για διαφορετικές
ποσότητες τυριού.
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Ψυχρός καπνισμός

Στόχος της εταιρείας είναι να παραδώσει κορυφαίο εξοπλισμό που χάρη στις καινοτομίες παρέχει στον πελάτη ‘’περισσότερα για λιγότερα’’.
Η Mauting παρέχει υπηρεσίες κορυφαίας κατηγορίας στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας τυριών, κρέατος και άλλων τροφίμων.
Βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους πελάτες της για
να τους βοηθήσει τους να επιτύχουν καλύτερα
και πιο προσοδοφόρα αποτελέσματα χάρη στην
υψηλότερη προστιθέμενη αξία του εξοπλισμού
και την υποστήριξη που τους παρέχει.

Η εταιρεία Mauting ιδρύθηκε το
1992 στην Valtice της Τσεχίας.
Όραμα της εταιρείας είναι να είναι
ευέλικτη και παγκόσμιος ενεργός
πάροχος σύνθετων λύσεων στην
περιοχή επεξεργασίας τυριού
και κρέατος, οι οποίες παρέχουν
ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα
στους πελάτες.

Φούρνοι Καπνισμού
UKM Classic
Ο φούρνος καπνισμού UKM CLASSIC είναι το πιο επιτυχημένο προϊόν της MAUTING. Προσφέρεται επίσης η
έκδοση SMART σε μοντέρνο, υγιεινά καθαρό σχεδιασμό, εξοπλισμένο με σύστημα πνευματικού κλεισίματος
πόρτας, για τέλεια στεγανοποίηση του θαλάμου.

Οι θάλαμοι είναι κατάλληλοι για την επεξεργασία όλων των ειδών τυριού. Κάθε καρότσι έχει δικό του ανεμιστήρα και οι εναλλάκτες θερμότητας βρίσκονται στον θάλαμο. Αυτό εξασφαλίζει ελάχιστες απώλειες ενέργειας. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την επεξεργασία των προϊόντων σε κρεμαστή θέση, κυρίως με ζεστό τρόπο.
Ωστόσο, είναι δυνατή η τροποποίηση τους για προϊόντα καπνίσματος με κρύο καπνό και προϊόντα σε σχάρα.
Η εξελιγμένη κατασκευή παρέχει τέλεια μόνωση χωρίς θερμικές απώλειες, ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Η τεχνολογική διαδικασία θερμικής επεξεργασίας ελέγχεται από μια μονάδα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα μπορεί να παραδοθεί με εναέριο μεταφορέα ή ταινιόδρομο κατόπιν
αιτήματος. Ο θάλαμος μπορεί να είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρική θέρμανση, ατμό, ή αέριο. Είναι εφικτό να
επιλέξετε διάφορες παραλλαγές που να ικανοποιούν τις ανάγκες σας..

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος Θαλάμου
Αριθμός καροτσιών
Διαστάσεις καροτσιού (Μ)
Πλάτος A,B,C (mm)
Βάθος D,Ε (mm)
Ύψος F,G (mm)
Ισχύς θαλάμου χωρίς θερμική
ενέργεια (kW)
Ηλεκτρική θέρμανση (kW)
Θέρμανση με ατμό (kg h-1)
Θέρμανση με αέριο (kW)
Θάλαμος καπνισμού (kg)
Θάλαμος μαγειρέματος (kg)
Θάλαμος Ψύξης (kg)
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Μ 2001
1
1x1x2
1570, 2070, 1850
1235,1345
2635,2920
6

Μ 2002
2
1x1x2
1570,2070,1850
2300,2410
2655,2920
11

Μ 2004
4
1x1x2
1570,2070,1850
4435,4545
2655,2920
23

30
60
34
600-800
600-1000
800-1500

60
120
64
1200-1600
1200-2000
1600-3000

120
240
128
2400-3200
2400-4000
3200-6000

Οι θάλαμοι κατασκευάζονται έτσι ώστε
τα προϊόντα να τοποθετούνται σε καρότσια καπνισμού ως προεπιλογή.
Υπάρχει η δυνατότητα της κατα παραγγελία κατασκευής τους με κρεμαστή ράγα
(επίπεδη ή κυλινδρική) για τη χρήση κρεμαστών κλωβών καπνισμού.
Χαρακτηριστικά σειράς
•

Η θερμική επεξεργασία ρυθμίζεται από
μονάδα ελεγχου με μικροεπεξεργαστή
σύμφωνα με επιλεγμένο πρόγραμμα.

•

Ο χειριστής μπορεί να δημιουργήσει τα
δικά του προγράμματα αναλόγως προϊόντος καθώς επίσης και να αλλάξει τις
παραμέτρους προγραμμάτων τα οποία
βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

•

Κάθε θάλαμος έρχεται ως μερικώς ανοικτό σύστημα με χοάνη εξάτμισης προς
την καμινάδα.

•

Εγγυημένη ισορροπία στην κατανομή
θερμοκρασίας και αέρα στο θάλαμο με
προεγκατεστημένο σύστημα κυκλοφορητή αέρα υψηλής απόδοσης.

•

Το σύστημα του κυκλοφορητή υποστηρίζεται από ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης που λειτουργεί σε 2850/1450 rpm
σε κάθε καρότσι καπνισμού.

•

Η υγρασία του θαλάμου ρυθμίζεται από
ψυχομετρικό αισθητήρα για κάθε τμήμα

•

Οι σωληνώσεις είναι εξοπλισμένες με
πνευματικά πιστόνια που ελέγχουν αυτόματα πτέρυγες για τη ρυθμιση της
ροής ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα.

•

Οι θάλαμοι καπνισμού μπορουν να κατασκευαστούν σε μορφή τούνελ με καρότσια σε δύο ή τρείς σειρές
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Φούρνοι καπνισμού
UKM Compact
Ο θάλαμος καπνισμού UKM COMPACT είναι κατάλληλος για μικρές επιχειρήσεις, μεγάλες κουζίνες και εστιατόρια. Οι θάλαμοι είναι κατάλληλοι για την επεξεργασία του τυριού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος
Ισχύς
Έξοδος ανεμιστήρα
Ισχύς Θέρμανσης
Συνολική ισχύς
Μέγιστη Θερμοκρασία
Παροχή νερού
Πριονίδι
Διαστάσεις ύψος/πλάτος/βάθος
Έξοδος σωληνώσεων
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Η κυκλοφορία του αέρα παρέχεται από έναν ισχυρό ανεμιστήρα. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την επεξεργασία προϊόντων σε θέση κρέμασης, κυρίως με ζεστό τρόπο. Ωστόσο, μπορούν επίσης να τροποποιηθούν για το κάπνισμα
με κρύο καπνό. Η γεννήτρια καπνού είναι ενσωματωμένη
στην πόρτα του θαλάμου. Η τεχνολογική διαδικασία της
θερμικής επεξεργασίας ελέγχεται από μια μονάδα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα.
UKM Compact
400 / 230V 50 Hz
2,2 kW
18 kW
20,7 kW
120 °C
3,4“; 0,3 – 0,6 MPa
KL 2/16
2320 / 1362 / 1125 mm
120 mm

UKM Junior
Είναι σχεδιασμένoi για μικρές επιχειρήσεις, μεγάλες κουζίνες και εστιατόρια. Εύκολη λειτουργία και σύνδεση.
Απλή και γρήγορη λειτουργία με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η κυκλοφορία του αέρα παρέχεται από έναν
ισχυρό ανεμιστήρα.

Οι θάλαμοι είναι κατάλληλοι για επεξεργασία, τυριών. Ο θάλαμος
μπορεί να τροποποιηθεί για να λειτουργεί σε σχάρες και όταν χρησιμοποιείται κρύος καπνός. Η τεχνολογική διαδικασία της επεξεργασίας
ελέγχεται από μια μονάδα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, σύμφωνα με
το καθορισμένο πρόγραμμα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος
Ισχύς
Έξοδος ανεμιστήρα
Ισχύς Θέρμανσης
Συνολική ισχύς
Μέγιστη Θερμοκρασία
Παροχή νερού
Πριονίδι
Διαστάσεις ύψος/πλάτος/βάθος
Έξοδος σωληνώσεων

UKM Junior
400 / 230V 50 Hz
1,1 kW
9 kW
10,8 kW
110 °C
1,4“; 0,3 – 0,6 MPa
KL 2/16
1850 / 620 / 800 mm
100 mm
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Γαλακτωματοποιητές - Τυριά Vegan

Ακόμη και μετά τις αλλαγές στους τρόπους παραγωγής, οι παραδοσιακές αρχές όπως η αντοχή
και η στιβαρή κατασκευή συνεχίζουν να αναπτύσσονται με νέες τεχνικές από την εταιρία με
γνώμονα τη συμμόρφωση με το ISO 9001 και
τα υψηλότερα στάνταρ υγιεινής, σταθερές που
αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της
εταιρείας.
Οι τεχνικές όπως το o σχεδιασμός μηχανών
με προγράμματα 3D-CAD (Computer Aided
Design) εγγυώνται την παραγωγή μηχανών προσαρμοσμένων απόλυτα στις ανάγκες του πελάτη. Η Glass είναι γνωστή στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων για την ταχύτητα με την οποία
παραδίδει μηχανές κατασκευασμένες σύμφωνα
με συγκεκριμένες προδιαγραφές που δίνει ο
εκάστοτε ενδιαφερόμενος.
Στην 46ετή ιστορία της, η Glass έβαζε πάντα την
ικανοποίηση των πελατών της πάνω απ’ όλα,
πράγμα το οποίο δεσμεύεται να διατηρήσει στο
μέλλον καθώς είναι χαρακτηριστικό το οποίο την
έχει φέρει στην κορυφή της βιομηχανίας.
Στόχος της είναι πάντα να αναπτύσσει και να παρέχει συγκεκριμένες λύσεις, ιδανικές για τις ειδικές ανάγκες των πελατών της.

Με σταθερή ανάπτυξη η Glass
εξελίχθηκε από κατασκευαστή
μικρών μηχανών κατασκευασμένων στο χέρι σε βιομηχανικό κατασκευαστή λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.
Οι μηχανές είναι ειδικά κατάλληλες για την επεξεργασία λιωμένων τυριών, imitation cheese
και Vegan cheese.

Ανάδευση & γαλακτοματοποίηση
VSM Σειρά μηχάνημάτων ανάδευσης

Χαρακτηριστικά σειράς

Μηχάνημα ανάδευσης κατάλληλο για την επεξεργασία ευαίσθητων
πρώτων υλών όπως των γαλακτοκομικών.

•
•
•
•
•
•

•
•
Δέιτε το σε λειτουργία
(ανοίγει στο youtube)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος Μηχανήματος
Χωρητικότητα σε λίτρα
Αυτόματο άνοιγμα καλύμματος
Ηλεκτρική κλίση στο δοχείο
Ρύθμιση ύψους εκροής
Απόξεση των τοιχωμάτων και
του πάτου
Αυτόματο φόρτωμα
Χειρισμός με οθόνη αφής
Επιλογές από βραχίονες
ανάδευσης
Υγιεονομικά κατασκευασμένες
Συνδέσεις
Θερμότητα
Έγχυση ατμού
Σύστημα κενού αέρος
Συσκευές δοσομέτρησης
Εγκατάσταση ψύξης
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Αυτόματη λειτουργία σφράγισης καπακιού.
Η ανάκλιση του καζανιού ελέγχεται ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά.
Ύψος εκφόρτωσης ρυθμιζόμενο ανάλογα με τις ανάγκες
επεξεργασίας.
Εξάρτημα απόξεσης που
κρατά καθαρά τα τοιχώματα
και τον πυθμένα του καζανιού.
Μονάδα αυτόματης φόρτωσης.
Πάνελ αφής για τον έλεγχο
του μηχανήματος με συμπεριλαμβανόμενη λειτουργία αποθήκευσης δεδομένων επεξεργασίας.
Πολλαπλοί τύποι βραχιόνων
ανάδευσης για διαφορετικές
εφαρμογές.
Καπάκια υγειονομικού σχεδιασμού τα οποία μπορούν να
αντικατασταθούν χωρίς να
αφαιρεθεί το μοτέρ ή το κιβώτιο γραναζιών.

VSM

VSM C

VSM CC

VSM F

80/150/300/
600/800/1000
1500/2200/2700

80/150/300
600/800/1000
1500/2200/2700

80/150

80/150/300
600/800/1000
1500/2200/2700

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Όχι
Ναι
Όχι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Όχι
Ναι
Ναι

Ναι
Ναι
Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι

Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι

Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

VAS ανάδευση και γαλακτωματοποίηση με υψηλή διάτμηση
Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για ανάδευση ομογενοποίηση και γαλακτωματοποίηση πρώτων υλών όπως
γαλακτοκομικών. Διαθέσιμο σε χωρητικότητα των 80 /150/300/600/800/1000/1500 λίτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιλοτικές παραγωγές χάρη στην ευελιξία του ή σε μεγαλύτερες μονάδες λόγω των πολλαπλών
λειτουργιών και αυξημένων δυνατοτήτων που διαθέτει.

Cream Cheese
Δέιτε το σε λειτουργία
(ανοίγει στο youtube)

Recombined Mozarella
Δέιτε το σε λειτουργία
(ανοίγει στο youtube)

Vegan Mozarella
Δέιτε το σε λειτουργία
(ανοίγει στο youtube)

Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ηλεκτρική ανάκληση του δοχείου
Αυτοματοποιημένη
λειτουργία
κλεισίματος
Έξοδος προϊόντος σε διαφορετικά ύψη, που εξυπηρετεί άλλες
μονάδες
Σύστημα εύκολου καθαρισμού
EasyClean στην έξοδο του προϊόντος
Διπλό κοπτικό σχήματος U ή κεφαλή κοπής
Εύκολη αλλαγή στις φλάντζες
σφράγισης μέσα στο δοχείο χωρίς
την αφαίρεση κινητήρα ή κιβώτιου
ταχυτήτων
Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας
Ενσωματοποιημένη αντλία κενού
Δυνατότητα ψύξης
Υποδοχές για όργανα μέτρησης
Υποδοχή για απευθείας έγχυση
ατμού
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Πανάρισμα & προτηγάνισμα

Η Nothum Manufacturing ιδρύθηκε το 1971
από τον Robert Nothum. Η πρώτη μηχανή
αρτοποιίας Nothum ήταν γνωστή ως το 71
– A Breader.
To 2002 ο σχεδιασμός Uniframe δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε σε όλο τον εξοπλισμό Nothum.
Αυτός ο μοντέρνος και κομψός σχεδιασμός
παρουσιάστηκε για να ξεχωρίσει τον εξοπλισμό Nothum από τον ανταγωνισμό.
Το 2015 εγκαταστάθηκε το πρώτο ProTherm
HP.
Αυτή η μηχανή έφερε αποτελεσματικότητα
στην βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.
Η χαμηλή φόρτιση λαδιού και ο γρήγορος
κύκλος εργασιών λαδιού με χαμηλά FFA το
έχουν εκτιμήσει ιδιαίτερα όσοι έχουν επενδύσει στο ProTherm.
Το 2017 η Nothum επεκτάθηκε επίσημα
στις αγορές της Ευρώπης, της μέσης Ανατολής, tης Ασίας και άλλων.

Η μεγαλύτερη εταιρεία παναρίσματος - προτηγανίσματος στην
Αμερική, τώρα και στην Ευρώπη
με σύγχρονο κέντρο στην Ολλανδία. Η εταιρεία που επιτυγχάνει
το μεγαλύτερο pick-up απο τις
γραμμές coating παγκοσμίως.

Πανάρισμα & Τηγάνισμα
SUPEFLEX Μηχάνημα παναρίσματος
Το μηχάνημα Superflex προσφέρει πολλαπλές εφαρμογές σε ένα αυτόματο ολοκληρωμένο σύστημα παναρίσματος για αυξημένη παραγωγή με τη βέλτιστη κατανομή των υλικών.

Το Superflex προσφέρει ευελιξία και εξοικονόμηση χώρου στην παραγωγή σας αφού συνδυάζει τέσσερις τεχνικές παναρίσματος σε ένα
μηχάνημα. Συνδυάζει παναριστή τύπου τύμπανου, τριπλής περιστροφής, οριζόντιας επιφάνειας και τύπου handtoss χειροποίητου. Με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο φυσητήρα για ελάχιστη απώλεια πανάδας.
Είναι ένα ασφαλές και εύκολο στη χρήση μηχάνημα, όλα τα κινούμενα και
μηχανικά μέρη είναι προστατευμένα, επίσης διαθέτει κάλυμμα για τον έλεγχο
των σωματιδίων. Καθώς και σύστημα μνήμης για την αποθήκευση συνταγών.

Ιδανικό για πανάρισμα με βάση:
• Αλεύρι
• Καρυκεύματα
• Μπαχαρικά
• Κανέλα
• Ζάχαρη
• Φρυγανιά τύπου crumb ABC
• Φρυγανιά τύπου crumb J

Λειτουργία βασισμένη στις συνταγές
Κερδίστε χρόνο αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις των συνταγών σας σε
ενσωματωμένο σύστήμα διαχείρησης, εύκολο στη χρήση.
• Ανακαλέστε την επιθυμητή συνταγή. κάντε επιλογή και τρέξτε τη
• Με κάλυμα για προστασία από τη σκόνη
• Αυτόματο σύστημα παναρίσματος

Δείτε video
(ανοιγει στο youtube)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος μηχανήματος
Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Ύψος τροφοδοσίας
Ύψος εκφόρτωσης

SF 14

SF 24
SF 40 HP
3454mm για όλα τα μοντέλα
1092mm
1346mm
1702mm
1575mm / 1956mm
1753mm/2108mm
939mm έως 1016mm για όλα τα μοντέλα
940mm έως 1016mm για όλα τα μοντέλα

Πλάτος ταινιομεταφορέα

406mm

Τροφοδοσία

208-240 VAC 3pH-30AMP / 380-480 VAC 3pH-20 AMP
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660mm

1016mm

PROTHERM
Αυτόματη γραμμή τηγανίσματος
Αυτόματη γραμμή τηγανίσματος PROTHERM προσφέρει καλύτερη
γεύση, υφή και εμφάνιση σε προϊόντα με πανάδα ή σε κουρκούτι
εξοικονομώντας χώρο, ενέργεια και χρήματα συγκριτικά με παλαιότερες πρακτικές. Με εύκολο χειρισμό με οθόνη αφής.
Χρησιμοποιεί έως και δύο τρίτα λιγότερο λάδι ανάλογα το προϊόν,
διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης ιζήματος και αυτόματο
σύστημα πλήρωσης λαδιού, για μειωμένη οξύτητα λόγω ελαχιστοποίησης των λιπαρών οξέων για μεγαλύτερη οικονομία και καλύτερη ποιότητα.

Χαρακτηριστικά Ποιότητας
•
•
Χειρισμός μέσω οθόνης αφής από προεπιλεγμένες συνταγές, δυνατότητα στραγγίσματος και πλήρωσης του λαδιού από την οθόνη
αφής καθώς και επιλογή της στάθμης του λαδιού με αυτόματη πλήρωση. Επίσης ρυθμίζει την ταχύτητα του ταινιόδρομου των προϊόντων και του βυθιζόμενου μεταφορέα και την λειτουργία του εναλλακτήρα θερμότητας.

•

•

Καθαρότερο λάδι
Λειτουργία με προαποθηκευμένες συνταγές
Αυτόματο σύστημα ελέγχου
στάθμης και παροχής φρέσκου λαδιού
Ενσωματωμένη αντλία, σωληνώσεις και βαλβίδες

Θερμικό σύστημα
•
•
•
•

Δείτε video
(ανοιγει στο youtube)

Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας
Έως τρεις διακριτές ζώνες θερμικής επεξεργασίας, με διαφορετικές ρυθμίσεις
Κάλυμμα και δεξαμενή μονωμένα για οικονομία και ασφάλεια
Διαθέτει σωληνώσεις για σύστημα πυρόσβεσης αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται το σύστημα πυρόσβεσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος μηχανήματος
Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Ύψος τροφοδοσίας

PT 14-10
PT 24-20
PT 40-30 HP
4953mm
8232mm
11227mm
1092mm
1346mm
1702mm
1178mm / 2413mm για όλα τα μοντέλα
939mm έως 1016mm για όλα τα μοντέλα

Ύψος εκφόρτωσης
Πλάτος ταινιομεταφορέα
Όγκος λαδιού

939mm έως 1016mm για όλα τα μοντέλα
406mm

660mm

1016mm

265lt

787lt

1438lt
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Κουρκούτι - Τεμπούρα
BATTERPRO παρασκευή και επικάλυψη
προϊόντων με κουρκούτι ή τεμπούρα
Το μηχάνημα απλοποιεί τις διαδικασίες ανάμειξης και εφαρμογής του
μείγματος στα προϊόντα σας συνδυάζοντας τέσσερις βασικές διαδικασίες σε ένα μηχάνημα.

Συνδυασμός 4 διαδικασιών
•
•
•
•

Ελέγχει και ρυθμίζει το ιξώδες του μείγματος
Εφαρμόζει το κουρκούτι ή
την Tempura
Ψύχει το μείγμα
Αναδεύει το περιεχόμενο

Γενικά Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
Η ρύθμιση στο ιξώδες από το κουρκούτι ή την Tempura γίνεται αυτόματα από το μηχάνημα με την προσθήκη γλυκόλης ή νερού ή ξηρού
μείγματος, ή ανάλογα την παρτίδα χωρίς αυτόματη ρύθμιση.

Συμπαγές μηχάνημα με κινούμενα και μηχανικά μέρη
προστατευμένα
Ενσωματωμένος ανοξείδωτος φυσητήρας με ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Εύκολος καθαρισμός και
συντήρηση
Ελάχιστες απώλειες μείγματος (κουρκούτι, Tempura)
Δείτε video
(ανοιγει στο youtube)

Η θερμοκρασία ελέγχεται και ρυθμίζεται, καθώς και η ταχύτητα ανάδευσης για καλύτερο αποτέλεσμα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος μηχανήματος

BP 24

BP 40

BP 40 HP

Προαιρετικός
ταινιομεταφορέας
τεμπούρας

Μήκος
Πλάτος

3048mm
1346mm

3251mm
1702mm

3251mm
1702mm

3734mm

Ύψος

1575mm /
1753mm /
1575mm /
2057mm
2261mm
2261mm
939mm - 1016mm για όλα τα μοντέλα
939mm - 1016mm για όλα τα μοντέλα

Ύψος τροφοδοσίας
Ύψος εκφόρτωσης
Πλάτος ταινιομεταφορέα
Τροφοδοσία

660mm

1016mm

208-240 VAC 3pH-30AMP / 380-480 VAC 3pH-20 AMP

Νερό

4oC

Ψύξη

Γλυκόλη ή παγωμένο νερό
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1016mm

Δ/Υ
813mm / 1321mm

Μηχανές συσκευασίας Doypack

Η SN Maschinenbau είναι ο παγκόσμιος
ηγέτης στην κατασκευή οριζόντιου τύπου περιστροφικών μηχανών συσκευασίας τύπου
FFS και FS οι οποίες συσκευάζουν σχεδόν τα
πάντα. Από προϊόντα γαλακτοκομίας έως
σπόρους, φαρμακευτικά είδη, λοιπά είδη διατροφής, καλλυντικά, ροφήματα και οικιακά
προϊόντα.
Οι πιο πρόσφατες καινοτομίες της συμπεριλαμβάνουν την κορυφαία σε καθαριότητα τεχνολογία και τα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Ένα ειδικό τεχνικό στάνταρ το οποίο
επιτυγχάνεται με την οριζόντιου τύπου 6x
μηχανή των δέκα περιστροφικών σταθμών, την πρώτη στο είδος της σε όλο τον
κόσμο.
Οι παραπάνω από 240 υπάλληλοι της είναι
μεταξύ των ειδικών στον τομέα τους. Μελέτες,
παραγωγή, πωλήσεις, τεχνική υποστήριξη και
service ή κατασκευή η SN διαθέτει τους πιο
καταξιωμένους επαγγελματίες του είδους
για κάθε τμήμα.
Η αυτόνομη συνεργασία των τμημάτων της εγγυάται ισομερή ιεραρχία, ξεχωριστή υποστήριξη πελατών και γρήγορες λύσεις και εφαρμογές.

Με 50 χρόνια εμπειρίας, επιχειρηματικότητας, και μια κουλτούρα με
γνώμονα την καινοτομία και την
αφοσίωση η SN έχει αναδειχθεί
σε παγκόσμιο ηγέτη στα οριζόντιου τύπου περιστροφικά μηχανήματα.

FM 060 & FS 824, 830, 840
Το μηχάνημα FΜ 060 είναι ένα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας μηχάνημα κατάλληλο να παράγει, να πληρώσει με προϊόν και να σφραγίσει τη
συσκευασία. Για την παραγωγή όλων των τύπων συσκευασίας θερμοκολλημένων πλαϊνών: 3 πλευρών, 4 πλευρών, doypack, deltapack, συσκευασίες με καμπύλες. Κατάλληλες για προϊόντα με διαφορετική συνοχή.

Χαρακτηριστικά

•
•
•

•

•
•
•
•

Εφαρμογές στη βιομηχανία γαλακτοκομικών, λοιπών ειδών διατροφής, ζωοτροφών, σπόρων, ποτών, ειδών οικιακής
χρήσης, ειδών προσωπικής υγιεινής.

3 τύποι: basic, premium,
wet
Αρθρωτός σχεδιασμός
Σταθμός σφράγισης με
κίνηση servo, o χρόνος
σφράγισης ρυθμίζεται στην
ταχύτητα του μηχανήματος
και στα χαρακτηριστικά του
φιλμ.
100% εξαίρεση των εργαλείων σφράγισης κατά τη
διάρκεια παύσης του μηχανήματος
Swiveling top sealing
Τμήματα με σύνδεσμο quick
release σε κάθε σταθμό στο
ρότορα
Βοήθημα υποδοχής στο
σύστημα ξετυλίγματος
Προστασία μηχανήματος
υγειονομικός σχεδιασμός

Τύποι

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος
Διαστάσεις(mm) συσκευασίας
doypack
Παραγωγή Συσκευασίες/λεπτό
Υλικό συσκευασίας
Εξοπλισμός ασφαλείας
Ισχύς kVA
Τροφοδοσία
Τάση
Κατανάλωση αέρα
Διαστάσεις (mm) ΜxΠxY

FM 060 125
FM 060 225
FM 060 925
SIMPLEX
DUPLEX
SIMPLEX
Πλάτος 40-220
Πλάτος 40-100
Πλάτος 40-220
Μήκος 50-250
Μήκος 50-250
Μήκος 40-100
Έως 120*
Έως 240*
Έως 240*
Σφραγιζόμενο φιλμ συσκευασίας
Σύμφωνος με τους διεθνείς κανονισμούς όπως: CE, UL, CSA, OSHA
15 - 20
3 x 400/230V + N + PE, 50/60 Hz
400/230/24
550 Nl/min 6 bar *
650 Nl/min 6 bar *
650 Nl/min 6 bar *
3770x1300x2100
*Αναλόγως την εφαρμογή

Στάνταρ εξοπλισμός: Έλεγχος συσκευασίας, Σύστημα αφαίρεσης άδειων συσκευασιών, Καθοδήγηση φιλμ,
Κεντρική λειτουργία με εύκολο χειρισμό, PLC SIEMENS ή ALLEN BRADLEY(ROCKELL), Κατασκευή περιστροφικού σταθμού σε τμήματα.
Προαιρετικός εξοπλισμός : Εκτυπωτικά συστήματα, Τεχνολογία υπέρηχων, Σύστημα reclosure κλείσιμο
συσκευασίας, Διαχείριση συνταγής, Aντεστραμμένη έκδοση, Gas flushing με άζωτο.
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Ο κορυφαίος κατασκευαστής Μηχανών
συσκευασίας Doypack, για στερεά και υγρά.
Τα μηχανήματα FS 824 έως FS 840 μπορούν να πληρώσουν με προϊόν και να σφραγίσουν τη συσκευασία με
8 περιστροφικούς σταθμούς. Μπορούν να πληρώσουν με προϊόν και να σφραγίσουν επίπεδες και stand up
συσκευασίες, προϊόντων διαφορετικής σύστασης.
Χαρακτηριστικά

•
•
•
•
•

•

Εφαρμογές σε γαλακτοκομικά, λοιπά τρόφιμα, ποτά,
φαρμακευτικά, μη τρόφιμα, σκυλοτροφές, είδη προσωπικής υγιεινής.

Υγειονομική κατασκευή για
εύκολο καθαρισμό
Οθόνη αφής για χειρισμό
και έλεγχο
Αλλαγή διαδικασίας σε 15
λεπτά
Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, μεγάλη διάρκεια ζωής
Εξοπλισμός δοσολογίας:
δοσομετρητής κλείστρου,
δοσομετρητής κοχλία, micro
δοσομετρητής, δοσομετρητής αντλίας, δοσομετρητής
σπόρων, δοσομετρητής για
ατομικά αγαθά
Βοηθητικές-περιφερειακές
μονάδες εύκολα ενσωματωμένες

Τύποι

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος
Διαστάσεις(mm) συσκευασίας
doypack
Παραγωγή Συσκευασίες/λεπτό
Υλικό συσκευασίας
Εξοπλισμός ασφαλείας
Ισχύς kVA
Τροφοδοσία
Τάση
Κατανάλωση αέρα
Διαστάσεις (mm) ΜxΠxY

FS 824
FS 830
FS 840
SIMPLEX
SIMPLEX
SIMPLEX
Πλάτος 100-240
ΠΠλάτος 150-300
Πλάτος 200-400
Μήκος 120-350
Μήκος 120-420
Μήκος 120-500
Έως 40*
Έως 40*
Έως 40*
Σφραγιζόμενο φιλμ συσκευασίας
Σύμφωνος με τους διεθνείς κανονισμούς όπως: CE, UL, CSA, OSHA
15 - 20
3 x 400/230V + N + PE, 50/60 Hz
400/230/24
400 Nl/min 6 bar *
3500x2100x1900
*Αναλόγως την εφαρμογή

Στάνταρ εξοπλισμός: Έλεγχος για συσκευασία (χωρίς συσκευασία δεν μπαίνει προϊόν), γεμιστήρας συσκευασιών, χειρισμός οθόνης αφής, έλεγχος αρνητικής πίεσης πριν σφράγιση, ανεξάρτητος έλεγχος PID σε κάθε
θέρμανση, PLC Siemens, σέρβις εξ αποστάσεως με PLC Siemens, σέρβις εξ αποστάσεως .
Προαιρετικός εξοπλισμός : Σφράγιση υπερήχων, κατασκευή για πλήρη πλύση, συστήματα επανακλεινόμενης συσκευασίας.
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FMΗ 80 135, 225, 945
Τα μηχανήματα FMΗ 80 μπορούν να παράγουν, να πληρώσουν με προϊόν και να σφραγίσουν τη συσκευασία, μπορούν να παράγουν επίπεδες και stand up συσκευασίες από ρολό φιλμ. Επίσης συστήματα που επιτρέπουν το κλείσιμο της συσκευασίας ξανά είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σειρά μηχανημάτων. Τα μηχάνηματα
έχουν 8 σταθμούς στον υγειονομικό σχεδιασμό τους.

Εφαρμογές στη βιομηχανία γαλακτοκομικών, λοιπών τροφίμων, ποτών, φαρμακευτικών, μη τροφίμων, σκυλοτροφών, ειδών προσωπικής υγιεινής.

Τύποι

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος
Διαστάσεις(mm) συσκευασίας
doypack
Παραγωγή Συσκευασίες/λεπτό
Υλικό συσκευασίας
Εξοπλισμός ασφαλείας
Ισχύς kVA
Τροφοδοσία
Τάση
Κατανάλωση αέρα
Διαστάσεις (mm) ΜxΠxY

FMΗ 80 135
SIMPLEX
Πλάτος 50-280
Μήκος 80-350

FMΗ 80 225
DUPLEX
Πλάτος 50-130
Μήκος 80-250

FMΗ80 935
SIMPLEX/DUPLEX
Πλάτος 50-280 (simplex)
Πλάτος 50-130 (duplex)
Μήκος 80-250/350
Έως 100*
Έως 200*
Έως 200*
Σφραγιζόμενο φιλμ συσκευασίας
Σύμφωνος με τους διεθνείς κανονισμούς όπως: CE, UL, CSA, OSHA
30
3 x 400/230V + N + PE, 50/60 Hz
400/230/24
550 Nl/min 6 bar *
650 Nl/min 6 bar *
650 Nl/min 6 bar *
6300x1750x2400
*Αναλόγως την εφαρμογή
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Ο κορυφαίος κατασκευαστής Μηχανών
συσκευασίας Doypack, για στερεά και υγρά.
Στάνταρ εξοπλισμός: Υγιειονομικός σχεδιασμός (χωρίς κοιλότητες), κατασκευή για πλήρη πλύση, σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι, άμεση κίνηση ξετυλίγματος και εφαρμογή φρένου, συσκευή
σφράγισης κίνησης servo, PLC Siemens ή Allen Bradley, κεντρικός
χειρισμός και βολικός έλεγχος διαδικασίας, σέρβις εξ αποστάσεως.
Προαιρετικός εξοπλισμός: Συστήματα κώδικα ημερομηνίας, συσκευή συσκευασίας Stand-up, συστήματα επανακλεινόμενης συ-

σκευασίας, διαχείριση συνταγής,
σύστημα έγχυσης άζωτου, σφράγιση υπερήχων, ρύθμιση μονάδας
σφράγισης με κινητήρα servo,
ελεγχόμενο από κάμερα, αντεστραμένη έκδοση.

Χαρακτηριστικά

•

•
•
•
•
•

•

Στα πρότυπα των υψηλότερων υγειονομικών απαιτήσεων της βιομηχανίας
τροφίμων
Πολύ εύκολος καθαρισμός
χάρη στο ανοιχτό σχέδιο
κατασκευής
Ιδανικό για προϊόντα υγρά ή
σε σκόνη
Κεντρικό πάνελ αφής για
τον χειρισμό
Άμεση κίνηση ξετυλίγματος
και εφαρμογή φρένου
Συστήματα αυτόματης
δοσολογίας: κλείστρου,
κοχλία, βάρους, micro
δοσομετρητής, περιστροφικός, αντλία δοσόμέτρησης,
συστήματα μέτρησης ροής
Συγχρονισμός με γραμμικά
ή πολυκέφαλα συστήματα
ζυγίσματος
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FM1 FS & FM1 COMBI FS FFS
Το μηχάνημα FM 1 FS μπορεί να παράγει, να πληρώσει με προϊόν και να
σφραγίσει συσκευασίες, όλα τα είδη συσκευασίας με πλαϊνή σφράγιση,
συμπεριλαμβανόμενων συσκευασίες με 3 πλευρές, 4 πλευρές, Doypack,
Deltapack, με καμπύλο σχήμα και από μεμβράνη.
Εφαρμογές στη βιομηχανία
γαλακτοκομικών, λοιπά τρόφιμα, ποτά, φαρμακευτικά, μη
τρόφιμα, σκυλοτροφές, είδη
προσωπικής υγιεινής.

Χαρακτηριστικά

•
•
•

•
•

Οι μηχανές της σειράς FS μπορούν να διαχειριστούν ακόμη και τις
πιο ιδιαίτερα σχεδιασμένες προμορφοποιημένες συσκευασίες

Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία, σχεδόν χωρίς ανάγκη
συντήρησης
Ενσωμάτωση
Συστήματα αυτόματης
δοσολογίας: κλείστρου,
κοχλία, βάρους, micro
δοσομετρητής, περιστροφικός, αντλία δοσόμέτρησης,
ατομικά προϊόντα
Ενσωμάτωση συγκολλημένων στομίων ή μονάδα
στομίων
Συγχρονισμός με γραμμικά
ή πολυκέφαλα συστήματα
ζυγίσματος

Τύποι

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος γεμιστήρα
Διαστάσεις(mm) συσκευασίας
doypack
Παραγωγή Συσκευασίες/λεπτό
Υλικό συσκευασίας
Εξοπλισμός ασφαλείας
Ισχύς kVA
Τροφοδοσία
Τάση
Κατανάλωση αέρα
Διαστάσεις (mm) ΜxΠxY

Simplex
Πλάτος70-180 Μήκος80-210
Έως 80*
ΣφραγΠροκατασκευασμένες πλαστικές ή χάρτινες συσκευασίες
doypack
Σύμφωνος με τους διεθνείς κανονισμούς όπως: CE, UL, CSA, OSHA
15 - 20
3 x 400/230 V + N + PE, 50/60 Hz
400/230/24
550 Nl/min6 bar *
2700x1240x2100
*Αναλόγως την εφαρμογή

Στάνταρ εξοπλισμός: Από simplex με γεμιστήρα, εξωτερική επιφάνεια μηχανήματος αδιαπέραστη από νερό
ή σκόνη, Χειρισμός SPS (Siemens ή Allen Bradley), Ευελιξία στις αλλαγές σε 15 λεπτά.
Προαιρετικός εξοπλισμός : Σύστημα κωδικού ημερομηνίας, σύστημα μεταφοράς.
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Ο κορυφαίος κατασκευαστής Μηχανών
συσκευασίας Doypack, για στερεά και υγρά.
Το μηχάνημα FM1 Combi FFS/FS μπορεί να παράγει, να πληρώσει με προϊόν και να σφραγίσει τη συσκευασία. Συνδυάζει μεγάλη παραγωγή σε συσκευασίες με ευελιξία στις πιθανές εφαρμογές του. Μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα το μηχάνημα μπορεί να προσαρμοστεί από την παραγωγή συσκευασίας από ρολό φιλμ,
στην επεξεργασία ήδη μορφοποιημένων συσκευασιών.
Χαρακτηριστικά

•
•

•
•

Εφαρμογές σε γαλακτοκομικά, λοιπά τρόφομα, ζωοτροφές, σπόρους, ποτά, είδη οικιακής χρήσης, είδη
προσωπικής υγιεινής

Εξαιρετικά ομαλή λειτουργία
μηχανήματος , σχεδόν χωρίς την ανάγκη συντήρησης
Εξοπλισμός δοσολογίας:
δοσομετρητής κλείστρου,
δοσομετρητής κοχλία, micro
δοσομετρητής, δοσομετρητής αντλίας, δοσομετρητής
σπόρων, δοσομετρητής για
ατομικά αγαθά.
Συντονίζεται με γραμμικό ή
πολυκέφαλο ζυγιστικό
Συσκευασία: σφράγιση
συσκευασίας σε 3 πλευρές
ή 4 πλευρές, doypack(προκατασκευασμένο), προκατασκευασμένη χαρτονένια
συσκευασία doypack ή
συσκευασία πλαστικής
μεμβράνης

Τύποι

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος
Διαστάσεις(mm) συσκευασίας
doypack
Παραγωγή Συσκευασίες/λεπτό
Υλικό συσκευασίας
Εξοπλισμός ασφαλείας
Ισχύς kVA
Τροφοδοσία
Τάση
Κατανάλωση αέρα
Διαστάσεις (mm) ΜxΠxY

SIMPLEX Καρούλι
DUPLEX Καρούλι
Γεμιστήρα SIMPLEX
Πλάτος 40-180
Πλάτος 40-90
Πλάτος70-180
Μήκος 50-250
Μήκος 50-210
Μήκος80-210
Έως 120*
Έως 240*
Έως 80*
Όλα τα εμπορικά πλαστικά και χάρτινα φιλμ θερμοκόλλησης σε
καρούλι ή προκατασκευασμένες πλαστικές ή χάρτινες συσκευασίες
doypack
Σύμφωνος με τους διεθνείς κανονισμούς όπως: CE, UL, CSA, OSHA
15 - 20
3 x 400/230V + N + PE, 50/60 Hz
400/230/24
550 Nl/min 6 bar *
650 Nl/min 6 bar *
550 Nl/min
6 bar *
3700x1240x2100

*Αναλόγως την εφαρμογή

Στάνταρ εξοπλισμός: Simplex ή Duplex με ελεύθερο καρούλι, από simplex με γεμιστήρα, εξωτερική επιφάνεια μηχανήματος αδιαπέραστη από νερό ή σκόνη, Χειρισμός SPS (Siemens ή Allen Bradley).
Προαιρετικός εξοπλισμός : Σχήμα κοπής επιλογή, εύκολο άνοιγμα, επιλογή Zip lock, eurohole, διπλή συσκευασία με διαχωρισμό στη μέση, ταινιόδρομο εξόδου.
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Τυροκομία - Εξοπλισμός & Συσκευασία

Εξοπλισμός Τυροκομίας / Γαλακτοκομίας

Με υψηλή και σταθερή θέση
στην βιομηχανία γαλακτοκομικών η πορεία της TREPKO
δείχνει πως ακολουθεί τα σωστά
βήματα και δίνει τις σωστές λύσεις
στους πελάτες της. Αυτό αποδεικνύεται από τη διεθνή επιτυχία
της, με σταθερή παρουσία στην
Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Βόρεια και
Νότια Αμερική, τη Μέση ανατολή,
την Αυστραλία και την Αφρική.

Η Trepko Group είναι από τις ηγετικές εταιρείες παγκοσμίως
στην κατασκευή συσκευαστικών μηχανών και συσκευαστικών
λύσεων για τη βιομηχανία γαλακτοκομικών. Με 70ετή εμπειρία στο χώρο βρίσκεται στο προσκήνιο με πιστούς πελάτες σε
πάνω από 120 χώρες παγκοσμίως.
Η στρατηγική της Trepko είναι να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των μηχανών της χρησιμοποιώντας πάντα νέες τεχνολογίες
κατασκευής και άρτια καταρτισμένο προσωπικό.
Είναι μια εταιρεία που προσπαθεί να βρίσκεται διαρκώς δίπλα
στους πελάτες της συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη των
επιχειρήσεών τους προσφέροντας διαρκώς καινούριες λύσεις
που ανταποκρίνονται στην αγορά του σήμερα. Στόχος της είναι
να βρίσκεται δίπλα στη βιομηχανία γαλακτοκομικών και μπροστά από τον ανταγωνισμό.
Όλα τα μηχανήματα είναι κατασκευασμένα, διαμορφωμένα,
βελτιστοποιημένα και παρέχουν δυνατότητες και λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες ξεχωριστά για κάθε πελάτη καθώς επίσης ακολουθούν και τα πιο αυστηρά στάνταρ ποιότητας
και υγιεινής. Χαρακτηρίζονται από υψηλή αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ευκολία στη χρήση και αντοχή στο χρόνο. Η κατασκευή των μηχανών γίνεται με λεπτομερή έλεγχο των διαφόρων
σταδίων παραγωγής των τμημάτων τους από το μεγαλύτερο
μέχρι και το πιο μικρό, δίνοντας στον πελάτη τη σιγουριά πως
κατασκευάζονται με απόλυτη ακρίβεια και με την υψηλότερη
ποιότητα.

Σειρά 300
Συσκευασία λευκού τυριού
Η σειρά μηχανημάτων 300 της εταιρίας TREPKO προσφέρει αυτόματες γραμμές για το γέμισμα περιεκτών,
την πήξη λευκού τυριού από υπερδιήθηση (ultrafiltration), και την συσκευασία του προϊόντος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος μηχανήματος
Αριθμός γραμμών
Βάρος μερίδας (g)
Παραγωγή
- Βάρος μερίδας 200g
- Βάρος μερίδας 500g
- Βάρος μερίδας 1000g
Χρόνος πήξης
Κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα
Τροφοδοσία

54

301
1

960 kg/h
1900 kg/h
2000 kg/h

302
2
200, 500, 1000

303
3

2400 kg/h
4100-4400 kg/h
2000 kg/h
3100-3300 kg/h
1400 kg/h
2000-2200 kg/h
20 - 40 λεπτά
~ 70 m³/κύκλο 0,5 ÷
~ 80 m³/κύκλο
0,8 Mpa
0,5 ÷ 0,8 Mpa
3 x 400 V + O + E, 50 Hz, 18 kVA

Ανάλογα με την κλίμακα της παραγωγής οι
γραμμές των μηχανημάτων της σειράς 300 είναι διαθέσιμες σε διαφορετικά μεγέθη και δυνατότητες παραγωγής με μέγιστη δυναμικότητα τις
10.000 συσκευασίες την ώρα.
Ο συνδυασμός ποιοτικών εξαρτημάτων και σύγχρονων μηχανισμών servo διασφαλίζει ομαλή λειτουργία και αξιοπιστία. Μερικές εργασίες
όπως το σύστημα σφράγισης και ο διαχωρισμός
των περιεκτών γίνονται από πνευματικά στελέχη.
Ο έλεγχος του μηχανήματος γίνεται μέσω μίας
οθόνης αφής με πρόγραμμα PLC σχεδιασμένο
να είναι φιλικό προς τον χρήστη. Οι παράμετροι
εργασίας μπορούν ρυθμιστούν άμεσα μέσω της
οθόνης αφής.
Μια γραμμή αποτελείται από 3 βασικά στελέχη:
Την πλήρωση του περιέκτη – με τις ακόλουθες
λειτουργίες: διαχωρισμός και τοποθέτηση περιεκτών, υπέρυθρη ακτινοβολία (UV), αντικολλητικό σπρέι, ανακάτεμα πυτιάς με το συμπυκνωμένο γάλα, ψεκασμός για την αποτροπή αφρού
Τούνελ πήξης – η πήξη του προϊόντος διαρκεί
20-30 λεπτά στις κατάλληλες συνθήκες και οι
γεμάτοι περιέκτες μεταφέρονται στο επόμενο
στέλεχος
Προσθήκη άλμης - οι περιέκτες εισέρχονται
σε μία κυκλική τράπεζα, προστίθεται η άλμη και
προωθούνται για σφράγιση, πρώτα με μεταλλικό φιλμ και μετά με πλαστικό καπάκι.
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Σειρά 3000
Μηχάνημα γεμίσματος μπουκαλιών Σειρά 3000
Ο αρθρωτός σχεδιασμός των μηχανημάτων της σειράς 3000 επιτρέπει στα μηχανήματα να μπορούν να
ανταποκριθούν στις πιο ποικίλες ανάγκες στο περιβάλλον γεμίσματος, αποστείρωσης και σφράγισης. Τα
μηχανήματα της σειράς 3000 είναι κατάλληλα για χαμηλή ή υψηλή σε κανονικά επίπεδα υγιεινής αλλά και
σε υψηλότερα επίπεδα. Αυτόματα συστήματα καθαρισμού για CIP αλλά και για τη περιοχή παρουσίας
προϊόντος όλα πλήρως αυτόματα χωρίς την ανάγκη χειριστή.

Η συγκεκριμένη σειρά μηχανημάτων προσφέρει
μία πλήρη λύση, εφόσον έχει τελειώσει η επεξεργασία του προϊόντος, προσφέρει τη δυνατότητα να
τοποθέτησης στο μπουκάλι, τη σφράγιση του και
την τοποθέτηση του σε χαρτοκιβώτια ή τριτογενείς
συσκευασίες.

Σύστημα παλετοποίησης 740

Με επιλογή χρήσης ‘‘έξυπνων’’ εξαρτημάτων προς
αποφυγή λαθών, κατά τις αλλαγές τους. Ακόμη και
στα μεγαλύτερα μηχανήματα οι αλλαγές πραγματοποιούνται σε λιγότερα από 20 λεπτά.

Εφαρμογές
ΤΡΟΦΙΜΑ
Φυστικοβούτυρο
Βρώσιμα Έλαια
Μαγιονέζα
Dressings Σαλάτας
Κέτσαπ
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ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ
Φρέσκο Γάλα
Αριάνι / Κεφίρ
Κρέμες
Αποστειρωμένο Γάλα
Γάλα μακράς διάρκειας

ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Μεταλλικό Νερό
Χυμοί
Energy Drinks
Κρασί
Αναψυκτικά με ανθρακικό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έλαια κινητήρα
Απορρυπαντικά
Λιπαντικά

ΚΑΛΥΝΤΙΚΑ
Σαμπουάν
Υγρά κρεμοσάπουνα
Καθαριστικά
Λοσιόν

Λειτουργική ταχύτητα
Οι μηχανές μπορούν να επιτύχουν ταχύτητες από
1500 έως 48,000 μπουκάλια την ώρα. Οι τελικές ταχύτητες επηρρεάζονται φυσικά από το ιξώδες του προϊόντος, τα χαρακτιριστικά αφρισμού του, το σχεδιασμό
του περιέκτη, το σχεδιασμό του στομίου του περιέκτη,
καθώς και τη θερμοκρασία γεμίσματος.

Ωφέλη
•
•
•
•

•
•
•
•

Εξοπλισμός με έυκολο ξεκούμπωμα για ελαχιστοποίηση του χρόνου αλλαγής προϊόντος
Ομαλός χειρισμός του περιέκτη (είτε απο το επάνω
είτε από το κάτω μέρος)
Χαμηλές απαιτήσεις σε συντήρηση και χρόνο
εκτός λειτουργίας
Υψηλά επίπεδα απολύμανσης και πλύσης της
γραμμής χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης
του εξοπλισμού, για την επίτευξη των βέλτιστων
επιπέδων υγιεινής (SIP και CIP)*
Λειτουργία που αποτρέπει τη μηχανή να ρίξει
περιεχόμενο εαν δεν ανιχνευτεί περιέκτης (No
container / No fill)
Παραγωγή φιλική προς το χρήστη με πίνακα ελέγχου στερεωμένο στη βάση
Προστατευτικά ασφαλείας σύμφωνα με τα διεθνή
στάνταρ
Πολλαπλές επιλογές σφράγισης / πωμάτων

Προαιρετικά
•
•
•
•
•
•

Πλύση μπουκαλιού και πώματος
Αυτοματοποιημένό σύστημα CIP* με αντίστοιχα
στόμια
Καθαρισμός δωματίου με φίλτρα HEPA
Σύστημα απόρριψης / εκτροπής περιεκτών - μπουκαλιών
Εφεδρικός αισθητήρας διαχείρησης γραμμής παραγωγής
Σύστημα δοσομετρητή αζώτου

* Cleaning In Place - Καθαρισμός χωρίς αποσυναρμολόγηση
Sanitation In Place - Απολύμανση χωρίς αποσυναρμολόγηση
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Σειρά 20 & Σειρά 500
Ημιαυτόματο μηχάνημα πλήρωσης
και σφράγισης συσκευασίας Σειρά 20
Τα μηχανήματα της σειράς 20 είναι ημιαυτόματα και έχουν σχεδιαστεί για την πλήρωση και σφράγιση προμορφοποιημένης συσκευασίας. Διαφορετικά μεγέθη μηχανημάτων είναι διαθέσιμα ανάλογα με τα μεγέθη των περιεκτών και το μηχάνημα
μπορεί να παραδοθεί με εξαρτήματα για επιπλέον μεγέθη περιεκτών.
Το μηχάνημα τύπου 22S είναι σχεδιασμένο για να διαχειρίζεται συσκευασίες σάντουιτς.
Τα αυτόματα χαρακτηριστικά
των συγκεκριμένων μηχανημάτων είναι: η τοποθέτηση καπακιού,
η θερμοκόλληση για την σφράγιση
και οι δύο ενέργειες γίνονται πνευματικά.
Οι χειροκίνητες ενέργειες: τοποθέτηση των περιεκτών στις κατάλληλες θήκες στην περιστρεφόμενη
επιφάνεια, κίνηση της περιστρεφόμενης επιφάνειας, αφαίρεση των
ήδη σφραγισμένων συσκευασιών.

Κατόπιν ζήτησης στο μηχάνημα μπορεί να εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης πλήρωσης προϊόντος και η
παραγωγή του μπορεί να φτάσει τους 12-16 περιέκτες το λεπτό, ανάλογα με την ικανότητα του χειριστή.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος μηχανήματος
Δυναμικότητα
Συσκευασίες / λεπτό
Συσκευασίες / ώρα
Λειτουργίες
Τροφοδοσία
Κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα
Βάρος μηχανήματος (κιλά)
Διαστάσεις ΜxΠxΥ
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21KS
12/16
720-960
1
250 l/λεπτό
100
560x540x900

21KS με σύστημα
πλήρωσης
12/16
720-960
1
240 V AC + N, 13A
320 l/λεπτό
150
750x1000x900

22S
16-20
960-1200
1
65 l/λεπτό
150
1130x850x730

Μηχανήματα γεμιστικά και συσκευασίας
τύπου καρουζέλ σειρά 500
Τα μηχανήματα της σειράς 500 έχουν σχεδιαστεί για το γέμισμα προμορφοποιημένης συσκευασίας με προϊόντα σε στρώσεις όπως επιδόρπια και την σφράγιση
της συσκευασίας. Κατάλληλο για μεσαία ή υψηλή παραγωγή.

Το μηχάνημα προσφέρει ευελιξία στην παραγωγή, επειδή υπάρχουν διαφορετικές επιλογές σε συστήματα πλήρωσης με επιπλέον εναπόθετες
για υγρά, παχύρευστά, ή στέρεα προϊόντα όπως και επιλογή για θέσεις
για χειροκίνητη τοποθέτηση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος μηχανήματος
Γραμμές
Μέγιστες διαστάσεις περιέκτη
-στρόγγυλο (mm)
-τετράγωνο (mm)
-βάθος (mm)
Μέγιστη δυναμικότητα
Τροφοδοσία
Πεπιεσμένος αέρας

511 KSP
1

512 KSP
2

210
180x180
120
2500

97
100x60
120
2500
2500
3 x 400V + Pe + N

30 m3/h, 6 bar

36 m3/h, 6 bar
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Σειρά 100
Μηχανημά γεμιστικών και συσκευασίας σειρά 100
Τα μηχανήματα της σειράς 100 προσφέρουν εξατομικευμένες και αξιόπιστες λύσεις για το γέμισμα και κλείσιμο προ μορφοποιημένης συσκευασίας.
Τα μηχανήματα έρχονται σε εκδόσεις με έως και 10 παράλληλες γραμμές και προσφέρονται με σύστημα διπλού προσανατολισμού συσκευασίας που επιτρέπει τη
γρήγορη αλλαγή του μεγέθους συσκευασίας είτε τον διπλασιασμό της παραγωγής.

Η συγκεκριμένη σειρά μηχανημάτων έχει μεγάλο εύρος προϊόντων που μπορεί
διαχειριστεί και είναι διαθέσιμη σε διαφορετικά επίπεδα υγιεινής. Χρησιμοποιείτε
ως προς την συσκευασία γάλακτος, κρέμας γάλακτος, κεφίρ, κρέμα τυριού,
επεξεργασμένο τυρί, μους, επιδόρπια, τυρί cottage, βούτυρο, μαργαρίνη,
μέλι μαρμελάδα, πατέ, τροφές κατοικίδιων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός σημείων γέμισης
Αριθμός γραμμών
Μέγιστη δυναμικότητα
Μέγιστη διάμετρος δοχείου
Μέγιστο ύψος δοχείου
Τροφοδοσία
Κατανάλωση
Πνευματικό στέλεχος παροχή

Ανάλογα τις απαιτήσεις του πελάτη
Ανάλογα τις απαιτήσεις του πελάτη, με το στάνταρ εύρος να είναι
1,2,3,4,5,6,8,10
Ανάλογο των αριθμών των γραμμών
Έως και 200mm
Έως και 130mm
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος,
415V, 3 Ph + O + E, 50 Hz
16 amp
7 bar καθαρού ξηρού αέρα

Κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος
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Επιλογές
•
•
•
•
•
•

Καθαρισμός CIP*
Καμπίνα αποστειρωμένου αέρα
Καθαρισμός κενού
Υπέρυθρη ακτινοβολία (UV)
Εισαγωγή αερίου (gas flush)
Αποστείρωση

Αποτελεσματικότητα
•
•
•
•

Γεμιστήρας για δοχεία και καπάκια
Γεμιστήρας τύπου sledge για καπάκι αλουμινίου
Αυτόματος ογκομετρητής ρυθμιζόμενος
Αυτόματος ζυγός ρυθμιζόμενος

Κλείσιμο
•
•

Μεταλλικό φιλμ από καρούλι
Σφράγιση κενού με θερμοκόλληση

Επιπλέον
•
•
•
•
•
•

Προ και από πλήρωση προϊόντων
Γεμιστικά στερεών προϊόντων
Αντισταθμιστής
Ημερομηνίας εκτύπωση
Μόντεμ
Μονάδα (pick and place)

* Cleaning In Place - Καθαρισμός χωρίς αποσυναρμολόγηση
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Σειρά 400
Μηχανήματα για τη διαχείριση ευλύγιστων περιεκτών Σειρά 400
Τα μηχανήματα της σειράς 400 τεχνολογίας servo είναι καταλληλά να διαχειριστούν ευλύγιστους περιέκτες
σε μεγάλο φάσμα εφαρμογών γέμισης και σφράγισης.
Τα μηχανήματα είναι σχεδιασμένα να διαχειρίζονται διαφορετικούς τύπους συσκευασίας όπως χαρτονένιες
συσκευασίες για έτοιμα σάντουιτς, και πλαστικές συσκευασίες αλκοολούχων ποτών καθώς και εφαρμογές
υψηλής ταχύτητας όπως συσκευασίες έτοιμης σαλάτας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Αριθμός σημείων γέμισης
Αριθμός γραμμών
Μέγιστη δυναμικότητα
Μέγιστη διάμετρος περιέκτη
Μέγιστο ύψος περιέκτη
Τροφοδοσία
Πεπιεσμένος αέρας

Ανάλογα τις απαιτήσεις του πελάτη
Ανάλογο στις απαιτήσεις του πελάτη, στάνταρ εκδόσεις
1,2,3,4,5,6,8,10 γραμμών μονές ή διπλές γραμμές
Ανάλογο στο προϊόν και τον αριθμό γραμμών
Διάμετρος έως 200mm
Ύψος έως 130mm
415V, 3 Ph + O + E, 50 Hz,
ανάλογο στα χαρακτηριστικά του μηχανήματος
7 bar καθαρού ξηρού αέρα

Κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος
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Όλοι η ταινιόδρομοι της TREPKO είναι σχεδιασμένοι να
λειτουργούν με ελάχιστες αλλαγές εξαρτημάτων σε διαφορετικούς τύπους συσκευασίας μεγιστοποιώντας την
παραγωγή καθώς και την ευελιξία του μηχανήματος.
Το μηχάνημα έχει αρθρωτό σχεδιασμό ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν επιπλέον στελέχη
εφόσον το απαιτεί η παραγωγή.
Εφαρμογές σε τρόφιμα συσκευασμένα επιδόρπια, σάντουιτς, έτοιμα γεύματα, είδη αρτοζαχαροπλαστείου, σε
μη τρόφιμα φακούς επαφής, υγρά μαντιλάκια.
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Σειρά 9000 & 9100
Μηχανήματα μορφοποίησης, πλήρωσης και σφράγισης
μικρής συσκευασίας σειρά 9000
Τα μηχανήματα της σειράς 9000 προσφέρουν σχηματισμό της συσκευασίας, πλήρωση και σφράγιση σε συσκευασίες των 10g /15g / 25g για προϊόντα όπως βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι κ.α.
Υπάρχουν δύο τύποι μηχανημάτων διαθέσιμοι στη σειρά 9000, με τρεις γραμμές και με έξι γραμμές με ικανότητα 33 κύκλων το λεπτό, με παραγωγή 5.000-12.000 συσκευασίες την ώρα.
Τα μηχανήματα διαθέτουν μια οθόνη αφής
HMI για τη ρύθμιση και χρήση του μηχανήματος.
Όπως με όλο το εύρος των μηχανημάτων
της TREPKO η σειρά 9000 είναι πιστοποιημένη CE και είναι κατασκευασμένη στα
πρότυπα των κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος μηχανήματος
Αριθμός γραμμών
(για 10g /15g / 25g)
Μέγιστη δυναμικότητα
Τροφοδοσία
Κατανάλωση
Πεπιεσμένος αέρας

9003
3

9006
6

100 ανά λεπτό

200 ανά λεπτό

6kW
6 bar

9kW
6 bar

Κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα

1800nl/λεπτό

2100nl/λεπτό
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380/50Hz

Μηχανήματα μορφοποίησης, πλήρωσης και σφράγισης
μικρής συσκευασίας σειρά 9100
Τα μηχανήματα TREPKO της σειράς 9100 προσφέρουν τη δυνατότητα σχηματισμού πλήρωσης και σφράγισης της συσκευασίας σε ρευστά και παχύρευστα προϊόντα τροφίμων, με εφαρμογές σε προϊόντα όπως το
γιαούρτι, κρέμα τυριού, επιδόρπια, μαρμελάδες, μέλι.
Τα μηχανήματα έχουν δυνατότητα παραγωγή από 3.000 έως και 50.000 συσκευασίες την ώρα, διατηρώντας παράλληλα μικρό αποτύπωμα στο χώρο παραγωγής.
Τα μηχανήματα της σειράς 9100 προσφέρουν πλήρη ευελιξία για να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της αγοράς.
Ένα σύνθετο εργαλείο κοπής επιτρέπει την
άμεση εναλλαγή μεταξύ συσκευασίας διαφορετικού σχήματος αυτόματα.
Επιπρόσθετα σταθμοί πλήρωσης αποσπώμενοι από το μηχάνημα προσφέρουν λύσεις
για σύνθετα προϊόντα και εύκολη εναλλαγή
προϊόντων.
Η στάνταρ έκδοση έχει 4 διακριτούς σταθμούς πλήρωσης συνδεδεμένους για την
πλήρωση έως και 4 διαφορετικών γεύσεων
σε κάθε συστάδα συσκευασιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος μηχανήματος
Αριθμός γραμμών
Όγκος περιέκτη ml
Διαστάσεις περιέκτη
Παραγωγή περιεκτών

9106
6
100 - 150
63x63
9000 ανά ώρα

9206
6
175 - 200
70x100
9000 ανά ώρα

9208
8
100 - 150
63x63
50000 ανά ώρα
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Σειρά 200
Περιστροφικά μηχανήματα γέμισης και σφράγισης Σειρά 200
Τα μηχανήματα TREPKO της σειράς 200προσφέρουν μία ευέλικτη και αποτελεσματική λύση για το γέμισμα
και την σφράγιση προμορφοποιημένης συσκευασίας.
Τα μηχανήματα της συγκεκριμένης σειράς επιτυγχάνουν δυναμικότητα έως 14000 προϊόντα την ώρα.
Τέσσερα μεγέθη μηχανημάτων είναι διαθέσιμα(210-220-230-240) ανάλογα με το απαιτήσεις και το μέγεθος
της παραγωγής διαθέσιμα σε διαφορετικά μεγέθη σκελετού και αριθμού γραμμών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος μηχανήματος
Αριθμός γραμμών
(περιέκτη Ø95mm)
Μέγιστη δυναμικότητα
Συσκευασίες / ώρα
Τροφοδοσία
Κατανάλωση
Πίεση πεπιεσμένου αέρα
Κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα
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210
2

220
3

230
4

240
6

4.800

7.200

9.600

14.000

3 x 400 V + PE
+N
4,7 kVa
36 m3/h

3 x 400 V + PE 3 x 400 V + PE
+N
+N
7kVa
8,4kVa
6 bar
3
45 m /h
50 m3/h

3 x 400 V +
PE +N
11,5kVa
60 m3/h

Τα μηχανήματα της σειράς 200 μπορούν να ανταποκριθούν σε μικρές, μεσαίες η και μεγαλύτερες
παραγωγές που ο όγκος του μηχανήματος είναι
σημαντικός παράγοντας αφού τα μηχανήματ α
καταλαμβάνουν τον ελάχιστο απαιτούμενο χώρο.
Τα μηχανήματα είναι κατασκευασμένα στα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής στο χώρο των τροφίμων,
στο στάδιο της πλήρωσης υπάρχουν προαιρετικές επιλογές όπως καμπίνα αποστειρωμένου
αέρα, στο στάδιο της συσκευασίας εγκατάσταση
CIP/SIP*.
Η σειρά μηχανημάτων 200 προσφέρει μεγάλη ευελιξία σε αλλαγές του είδους του προϊόντος αλλά
και του περιέκτη. Επιπλέον εναπόθετες προϊόντων μπορεί να εγκατασταθούν ως προ ή απόπλήρωση, παχύρευστων ή στερεών προϊόντων.
* Cleaning In Place - Καθαρισμός χωρίς αποσυναρμολόγηση
Sanitation In Place - Απολύμανση χωρίς αποσυναρμολόγηση
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Σειρά 600
Μηχανήματα τοποθέτησης σακούλας σε χαρτόκουτο Σειρά 600

Αναλυτικά
Αυτόματο μηχάνημα για κατασκευή χαρτοκιβώτιων και κόλληση
της κάτω πλευράς με ταινία.
Το σύστημα αυτόματα παίρνει το μη διπλωμένο χαρτοκιβώτιο
από γεμιστήρα που εφοδιάζεται χειροκίνητα.
Στο χαρτόκουτο, μπαίνει σακούλα και οι άκριες διπλώνονται
έξω από το κουτί, η σακούλα σχηματίζεται συγκολλάται και κόβεται από κυλινδρικό ρολό φιλμ.
Ζυγός γέμισης, με δύο ή τέσσερα στόμια στο γεμιστικό στέλεχος και ενσωματωμένο σύστημα ζυγού για ακρίβεια στην πλήρωση για υγρά και παχύρευστα προϊόντα.
Η σακούλα έπειτα βγαίνει από τίς άκριες του κουτιού και σφραγίζεται από το μηχάνημα.

Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•

Γρήγορη και εύκολη αλλαγή τύπου που επιτρέπει τη χρήση
ευρέου φάσμασματος κουτιών.
Έλεγχος κόλλας και ταινίας σφράγισης
Ενιαίο πλάισιο, σχεδιασμός in-line
Αυτόματο σύστημα διπλώματος
Buffer χωρητικότητας 180 χαρτοκιβωτίων
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Δυναμικότητα
Προϊόντα
Όγκος
Σύστημα πλήρωσης
Καθαρισμός συστήματος
πλήρωσης
Τύπος συσκευασίας
Τύπος σφράγισης

15 χαρτόκουτα / λεπτό
Βούτυρο, φυτικό βούτυρο, μαργαρίνη, ζύμες
Από 10 έως 25kg
Πληρωτικό βάρους, με βαλβίδες πλήρωσης
CIP (Cleaning in Place - Καθαρισμός χωρίς αποσυναρμολόγηση)
Χαρτοκιβώτια με πλαστική επένδυση
Θερμοκολλημένο φιλμ HDPE/MDPE από38-60 micron +/-0,2 microns
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Τυροκομία - Εξοπλισμός & Συσκευασία

Traysealers & Θερμομορφοποιητικά

Η Sealpac είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής Θερμομορφοποιητικών και Traysealer μηχανών για τη
βιομηχανία τροφίμων. Η πολύχρονη εμπειρία της, η τεχνική της
κατάρτιση και οι προηγμένες μέθοδοι σχεδιασμού και κατασκευής, την έχουν φέρει στην κορυφή
της αγοράς συστημάτων συσκευασίας.

Καθώς η βιομηχανία τροφίμων και οι
απαιτήσεις των καταναλωτών αλλάζουν
συνεχώς, με τις τάσεις να εναλλάζονται
ραγδαία, η εταιρία Sealpac συνεχίζει να
βελτιώνεται.
Οι συνεχείς βελτιώσεις και καινοτομίες
ήταν ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας
από τότε που ιδρύθηκε.
Απεικονίζει το υψηλό επίπεδο σχεδιασμού
και κατασκευής μηχανημάτων. Στην πραγματικότητα, έχει εδραιωθεί στο λογότυπο
της η διαμόρφωση καινοτομιών.
Αντανακλάται επίσης στις διάφορες λύσεις
συσκευασίας που έχει αναπτύξει με τους
πελάτες της στη βιομηχανία τροφίμων.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΟ ΑΝΤΙΞΟΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΘΟΥΝ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΥΣ
Τεχνολογία αιχμής, κατασκευασμένη στη Γερμανία – H
SEALPAC βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές αυτοματοποιημένων συστημάτων συσκευασίας τροφίμων.
Η εταιρεία έχει θέσει στάνταρ τα οποία πλέον καθοδηγούν
την αγορά με τη σειρά Α-Traysealers, σε κάθε μια από αυτές τις μηχανές , θα βρείτε την τεχνογνωσία, την αφοσίωση
και το προσωπικό πάθος των έμπειρων μηχανολόγων της
SEALPAC.

Προσαρμοστικότητα σε όλες τις περιπτώσεις
Διαμορφωμένα ανάλογα με τις ανάγκες σας

Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές τύπου
και μορφής προϊόντων χωρίς την απώλεια ποιότητας καθώς επίσης και χωρίς μεγάλες διακοπές στη
γραμμή παραγωγής.
Συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα εναλλαγής καλουπιού και στις δύο πλευρές της μηχανής, η δυνατότητα χειρισμού του συστήματος μεταφοράς φίλμ και
από τις δύο άκρες της και το σύστημα εναλλαγής
καλουπιού με ενσωματωμένες συνδέσεις ρεύματος.
Διαμέσου του συστήματος SEALPAC trolley, το
καλούπι μπορεί να προθερμαθεί, προετοιμάζοντας
και θέτοντάς τον σε θερμοκρασία λειτουργίας έτσι
ώστε να μειωθεί ο χρόνος διακοπής.
Ένα ενσωματωμένο Chip με την τελευταία τεχνολογία RFID, δίνει στη μηχανή τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τον καινούριο εξοπλισμό και τις δαγκάνες
(grippers ) καθώς και να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις – σε κλάσμα δευτερολέπτου και τελείως αυτόματα
Όλα τα δεδομένα με μία ματιά – οποιαδήποτε
ώρα, από οπουδήποτε
Το προγραμματιζόμενο, προαιρετικό σύστημα επιτήρησης BDE-Web, καταγράφει όλα τα δεδομένα
λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο και τα αποθηκεύει
για επτά ημέρες. Τα δεδομένα που καταγράφονται
συμπεριλαμβάνουν την κατάσταση της μηχανής,
τον εξοπλισμό που βρίσκεται σε χρήση, τον χειρι-

στή της μηχανής, τον χρόνο συντήρησης,
τις φορές που η μηχανή έχει σταματήσει καθώς και τον αριθμό κύκλων που έχουν ολοκληρωθεί
Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί στα
περισσότερα smartphones της αγοράς καθώς επίσης συμπεριλαμβάνει και λειτουργία
ενημέρωσης μέσω e-mail

Σειρά Α Traysealers

Η σειρά μηχανημάτων Α ξεχωρίζει στο χώρο συσκευασίας τροφίμων λόγω του πόσο πολύπλευρη
είναι και της ευελιξίας που παρέχει.
Με τον συμπαγή και σταθερό σχεδιασμό της, η συγκεκριμένη σειρά είναι συμβατή με ένα τεράστιο εύρος διαστάσεων περιεκτών διαθέσιμα για όλες τις
κοινές λύσεις συσκευασίας όπως συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας, ζεστό η κρύο περιεχόμενο ή TraySkin®.
Χαρακτηριστικά
Κίνηση φιλμ μέσω
κινητήρα servo για
καλύτερο έλεγχο
Σύστημα αλλαγής πνευματικών
στοιχείων χωρίς τη
χρήση εργαλείων

Ειδικά συστήματα
τροφοδοσίας για
διαφορετικούς
τύπους περιεκτών
Καλύμματα ασφαλείας

Διαφορετική παροχή κενού αέρος και
αέριου τροποποιημένης ατμόσφαιρας

Απροβλημάτιστη
ενσωμάτωση σε
ήδη υπάρχουσες
γραμμές

Ασφαλής και σταθερή καθοδήγηση
του περιέκτη στα
διαδοχικά στάδια

Οθόνη αφής 50
προγραμμάτων

Τεχνολογίας σφράγισης Sealpac
inside cut
Ανοξείδωτος σκελετός για εύκολο
καθάρισμα
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Επιπλέον το μοναδικό σύστημα γρήγορης εναλλαγής μεγέθους περιεκτών απλοποιεί την παραγωγική
διαδικασία ενώ τα καινοτόμα καλύμματα ασφαλείας
επιτρέπουν τον γρήγορο καθαρισμό και συντήρηση.

Εφαρμογή εξωτερικής επικοινωνίας
Σχεδιασμένο να
στραγγίζει από
μόνο του
Υψηλή πίεση
σφράγισης

Δείτε Video
(ανοίγει στο youtbe)

Traysealer A4
Παραγωγή
Δυνατότητα κύκλων

μέχρι και 30 περιέκτες/λεπτό
μέχρι 15 κύκλους/λεπτό

Βάρος μηχανήματος 1400kg
Πίεση αέρα
Ελάχιστο 6 Bar
Τροφοδοσία
3×400/230V +N+E –max 8kW
Traysealer A5
Παραγωγή
Δυνατότητα κύκλων

μέχρι και 70 περιέκτες/λεπτό
μέχρι 15 κύκλους/λεπτό

Βάρος μηχανήματος 1600kg
Πίεση αέρα
Ελάχιστο 6 Bar
Τροφοδοσία
3×400/230V +N+E –max 8kW
Traysealer A6
Παραγωγή
Δυνατότητα κύκλων

μέχρι και 90 περιέκτες/λεπτό
μέχρι 15 κύκλους/λεπτό

Βάρος μηχανήματος 1650kg
Πίεση αέρα
Ελάχιστο 6 Bar
Τροφοδοσία
3×400/230V +N+E –max 12kW
Traysealer A7
Παραγωγή
Δυνατότητα κύκλων

μέχρι και 100 περιέκτες/λεπτό
μέχρι 15 κύκλους/λεπτό

Βάρος μηχανήματος 1700kg
Πίεση αέρα
Ελάχιστο 6 Bar
Τροφοδοσία
3×400/230V +N+E –max 12kW
Traysealer A8
Παραγωγή
Δυνατότητα κύκλων

μέχρι και 140 περιέκτες/λεπτό
μέχρι 16 κύκλους/λεπτό

Βάρος μηχανήματος 2200kg
Πίεση αέρα
Ελάχιστο 6 Bar
Τροφοδοσία
3×400/230V +N+E –max 15kW
Traysealer A10
Παραγωγή
Δυνατότητα κύκλων

μέχρι και 140 περιέκτες/λεπτό
μέχρι 16 κύκλους/λεπτό

Βάρος μηχανήματος 2200kg
Πίεση αέρα
Ελάχιστο 6 Bar
Τροφοδοσία
3×400/230V +N+E –max 15kW
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RE Thermoformers

SEALPAC Σειρά RE θερμομορφοποιητές
Προσφέρουν λύσεις θερμομορφοποίησης που παρέχουν ευελιξία στην παραγωγή καθώς από ένα μηχάνημα μπορούν να παραχθούν διαφορετικοί τύποι
συσκευασίας όπως RIGID FILM, THERMOSKIN®,
FLEXIBLE FILM, SHRINKSTYLE.

RIGID FILM
Έχει τη δυνατότητα να μορφοποιηθεί σε ιδιαίτερα σχήματα και συνδυάζεται συνήθως με τροποποιημένη
ατμόσφαιρα συσκευασίας.

SHRINKSTYLE
Τέλεια εφαρμογή με την εικόνα δεύτερου δέρματος για
προϊόντα που χρειάζονται
ωρίμανση όπως κρέας η
τυρί.
FLEXIBLE FILM
Βασική οικονομική λύση
που μορφοποιεί τη συσκευασία από δύο εύκαμπτα
φιλμ.
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EASYPEELPOINT

THERMOSKIN®

Καινοτόμος μέθοδος
εύκολου ανοίγματος

Συσκευασία κενού αέρος
που συγκρατεί το προϊόν
στον περιέκτη ακόμη και κάθετα για καλύτερη παρουσίαση

RE15

RE20

RE25

RE30

μέχρι 8/λεπτό

μέχρι 12/λεπτό

μέχρι 15/λεπτό

μέχρι 15/λεπτό

1450-2090mm

1.450-2.090mm, 2.450- Ανάλογα τη
3.090mm,
διαρρύθμιση του
3.450-4.090mm
μηχανήματος

Ανάλογα
τη διαρρύθμιση
του μηχανήματος

4000mm

4000mm, 5000mm,
6000mm

4500-12000mm

4500-15000mm

Πλάτος μηχανήματος

930mm

1070mm

1105-1295mm

1105-1295mm

Ύψος μηχανήματος

1950mm

1950mm

1950mm

1950mm

950-1070mm

950-1070mm

950-1070mm

950-1070mm

2100kg

2200-3000kg

2200-4500kg

3000-6000kg

Εξωτερικό καρούλι
400mm

Εξωτερικό καρούλι
400mm

Εξωτερικό καρούλι
400-1000mm

Εξωτερικό καρούλι
400-1000mm

320mm

320, 360, 420, 460mm

285-650mm

285-650mm

150-400mm

150-600mm

150-1000mm

150-1000mm

120mm

120mm

190mm

190mm

Πεπιεσμένος αέρας

Ελάχιστη 6bar
(90PSI)

Ελάχιστη 6bar (90PSI)

Ελάχιστη 6bar (90PSI)

Ελάχιστη 6bar
(90PSI)

Τροφοδοσία

400V/ 3×230V,
50/60Hz

400V/ 3×230V, 50/60Hz 400V/ 3×230V, 50/60Hz 400V/ 3×230V,
50/60Hz

Κατανάλωση νερού
ψύξης

60 λίτρα/ώρα

80 λίτρα/ώρα

Ανάλογα τη
διαρρύθμιση του
μηχανήματος

Ανάλογα
τη διαρρύθμιση
του μηχανήματος

Κλάση προστασίας

IP65

IP65

IP65

IP65

Με μία ματιά
Κύκλοι / Δυνατότητα
Χώρος φόρτωσης

Μήκος σκελετού

Ύψος σκελετού
Βάρος μηχανήματος
Βάση φιλμ
Πλάτος φιλμ
Μήκος κοπής
Μέγιστο βάθος
μορφοποίησης

Χαρακτηριστικά σειράς
Τεχνολογία Rapid Air Forming: καλύτερος σχηματισμός
των γωνιών της συσκευασίας , χρήση λεπτότερων φιλμ,
ταχύτερη μορφοποίηση για μεγαλύτερη απόδοση

Μεγάλη διάρκεια ζωής: κατασκευή βαρέως τύπου με
σκελετό από ανοξείδωτο ατσάλι

Περισσότεροι κύκλοι το λεπτό:λόγω καλύτερης διανομής δυνάμεων η πλάκα σφράγισης είναι κεντρικά τοποθετημένη στο μηχάνημα.

Υγειονομικός σχεδιασμός: εύκολο στον καθαρισμό,
χωρίς εσοχές η ακμές

Ελάχιστη συντήρηση: χάρη στο σχεδιασμό και τα υλικά
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PRO 10 Thermoformer

Συγκριτικά με την αυξημένη δυνατότητα παραγωγής έχουν σχεδιαστεί να
καταλαμβάνουν τον ελάχιστο χώρο που τα καθιστά ιδανικά για μεσαίους και
μικρότερους κατασκευαστές με μειωμένες δυνατότητες χώρου.
Ο αρθρωτός σχεδιασμός των μηχανημάτων επιτρέπει την προσαρμογή
τους στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη. Επιπλέον επιτρέπει την γρήγορη κατασκευή αυτών των μηχανημάτων.
Η σειρά-PRO της SEALPAC είναι κατάλληλη για εφαρμογές που αφορούν
το τυρί, το κρέας, τα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, προϊόντα αρτοζαχαροπλαστείου. Αυτό που έχουν όλα τα μηχανήματα της σειράς κοινό είναι η
υψηλή αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και αποδοτικότητα όλα στον ελάχιστο
δυνατό χώρο και με το μικρότερο κόστος για τον ιδιοκτήτη.

Τύποι συσκευασίας
συνδέσεις
Εύκαμπτο φιλμ
Άκαμπτο φιλμ
Κενό αέρος
Τροποποιημένη ατμόσφαιρα
ShrinkStyle®

Έρχεται εξοπλισμένη με την τεχνολογία rapid air forming system ιδιαίτερα
αποδοτική στην κατανάλωση ενέργειας και φιλμ. Η ποιοτική κατασκευή των
μηχανημάτων έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστη συντήρηση για το μηχάνημα. Το σύστημα ανύψωσης χωρίς λίπανση μειώνει περαιτέρω τις ανάγκες
για συντήρηση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κύκλοι δυνατότητα
Μήκος σκελετού

Μέχρι 10κύκλοι/ λεπτό
3000-6000mm(σε τμήματα 500mm)

Πλάτος μηχανήματος
Ύψος σκελετού
Βάρος μηχανήματος
Πλάτος φιλμ
Μέγιστο βάθος περιέκτη
Τροφοδοσία
Πεπιεσμένος αέρας

1300mm
960-1025mm
~2500kg
320, 420,460mm+διαθέσιμο 250mm
140mm
3ph 230V/60Hz - 3ph 230V/50Hz
6-7bar(90PSI)

Νερό ψύξης(μεγ.15οC)
Κλάση προστασίας

160λίτρα/ώρα μεγ. 15οC
IP65
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Γραμμές συσκευασίας κενού Θερμοσυρρίκνωσης

Από το 1991 η εταιρεία διοικείται από τον κύριο
Walter Saccardo ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος.
Υπό τη διοίκηση του η εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητες της και το brand της στο εξωτερικό,
συμμετέχοντας στις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εκθέσεις στον κόσμο.
Η Saccardo με παρουσία στο εξωτερικό συνεργαζάζεται με αντιπροσώπους και εμπόρους,
που είναι οργανωμένοι με τμήμα πωλήσεων και
πάνω από όλα με μια αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1975 από
τον κύριο Saccardo, από τον
οποίο η εταιρεία παίρνει και το
όνομα, και βρίσκεται τώρα στην
Βόρεια Ιταλία.
Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ήταν ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση μηχανών συσκευασίας κενού, που κατευθύνονται κυρίως στην αγορά τροφίμων.

ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ
Μηχάνηματα συσκευασίας κενού αέρος SACCARDO τύπου AS 38
Αυτόματα μηχάνηματα συσκευασίας κενού αέρος με ιμάντα μεταφοράς σχεδιασμένα
για μονάδες μεγάλης δυναμικότητας και όγκου όπως μονάδες επεξεργασίας τυριών
διαφόρων τύπων, φρέσκου και επεξεργασμένου κρέατος. Ο σχεδιασμός των μηχανημάτων επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της παραγωγής για μέγιστη αποδοτικότητα και
την καλύτερη εμφάνιση των τελικών προϊόντων. Διαθέτουν πρόγραμμα λογικής PLC
με δυνατότητα επιλογής προεπιλεγμένων προγραμμάτων, για την προσαρμογή του
μηχανήματος σε διαφορετικές συνθήκες παραγωγής. Οι μηχανές της σειράς AS 38
αποκόπτουν τα περισσεύματα της συσκευασίας, συλλέγουν τα αποκόμματα μέσω πνευματικού συστήματος,
καθώς και ελέγχουν ηλεκτρονικά τις μηχανές κενού για προστασία τς αντλίας ενίσχυσης (booster).
Xαρακτηριστικά σειράς
Βελτιστοποίηση λειτουργίας αυτόματα από τα τμήματα που αποτελούν τη γραμμή
στη φόρτωση, συσκευασία και εκφόρτωση.
Οικονομία στο κόστος της συσκευασίας
Ταχύτητα παραγωγής: τυρί όπως το Γκούντα η παρόμοιο με διαστάσεις 100×300×100h
mm, 30 τεμάχια / λεπτό.
Γρήγορη λειτουργία, 3 κύκλοι/ λεπτό.
Ευέλικτο εύκολη ρύθμιση για τη σφράγιση κάθε τύπου πλαστικής συσκευασίας, θερμοσυστολική η όχι.
Προσαρμόσιμο πάνω στο εκάστοτε προϊόν με πάνω από 100 διαφορετικές επιλογές.
Εύκολο στη συντήρηση-καθάρισμα, μπουτόν που αυτόματα χαλαρώνει τον ιμάντα και
ανοίγει τα πλαίσια με αισθητήρες χωρίς τη χρήση εργαλείων.
AS 38-1500
Αρ. Μπαρών σφράγισης
Μήκος μπάρας σφραγισης

2 παράλληλες
2×1500mm

Ωφέλιμη απόσταση ενδιάμεσα
στις μπάρες σφράγισης
Ωφέλιμο ύψος προϊόντος (mm)
Διαστάσεις(mm)
Βάρος
Παροχή πεπιεσμένου αέρα

800mm
160/220/300/360
4067×1500×2036(h)mm
2000kg
7-8bar -500nl/λεπτό

AS 38-1000
Αρ. Μπαρών σφράγισης
Μήκος μπάρας σφραγισης

2 παράλληλες
2×1000mm

Ωφέλιμη απόσταση ενδιάμεσα
στις μπάρες σφράγισης
Ωφέλιμο ύψος προϊόντος (mm)
Διαστάσεις(mm)
Βάρος
Παροχή πεπιεσμένου αέρα

860mm
160/260/300/360
2935×1500×2047(h)mm
1780kg
7-8bar -500nl/λεπτό

Προαιρετικά εγκατεστημένα
Για αυτόματη φόρτωση προϊόντων, ιμάντας φόρτωσης με διαχωριστικά, για χρήση χωρίς χειριστή.
Με τη χρήση ενός χειριστή με τμηματική μεταφορά εισαγωγής με τη χρήση μπουτόν.
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Δειτε video
(ανοιγει στο youtube)

Μηχάνημα συσκευασίας κενού αέρος SACCARDO τύπου Dublino 96
Πλήρως αυτόματες μηχανές συσκευασίας κενού αέρος για προϊόντα τροφίμων. Ο χρήστης
τοποθετεί στη σχετική περιοχή το προϊόν που βρίσκεται στη κατάλληλη σακούλα. Η ανοιχτή
πλευρά της σακούλας απλώνεται καλά στις μπάρες του ιμάντα και ένας μηχανοποιημένος
ιμάντας μεταφοράς μετακινεί το προϊόν μέσα στο θάλαμο κενού αέρος το κάλυμμα κατεβαίνει
κάτω, κλείνει ερμητικά και ξεκινά ο κύκλος δημιουργίας κενού αέρος. Kενό αέρος δημιουργείται
στο σύνολο του θαλάμου. Στο τέλος της διαδικασίας μία βαλβίδα εκτόνωσης φέρνει την πίεση εντός του θαλάμου
πάλι σε ατμοσφαιρικά επίπεδα για να επιτρέψει στο καπάκι να ανεβεί. Όταν το καπάκι είναι πλήρως ανεβασμένο ο
ιμάντας μεταφοράς κινείται πάλι για εξάγει τα συσκευασμένα προϊόντα και εισάγει τα καινούργια μέσα στο θάλαμο.
Dublino 96
Μήκος μπάρας σφράγισης
Απόσταση από την μπάρα
σφράγισης μέχρι άκρη
θαλάμου
Ωφέλιμη απόσταση ενδιάμεσα
στις μπάρες σφράγισης
Ωφέλιμο ύψος προϊόντος (mm)
Διαστάσεις(mm)
Τροφοδοσία
Πνευματικό στέλεχος

1000mm
682mm
600mm
160/260mm
2705×1100×1630(H)mm
400V-50/60Ηz
6-7bar
Dublino 800

Μήκος μπάρας σφράγισης
Απόσταση από την μπάρα
σφράγισης μέχρι άκρη
θαλάμου
Ωφέλιμη απόσταση ενδιάμεσα
στις μπάρες σφράγισης
Ωφέλιμο ύψος προϊόντος (mm)
Διαστάσεις(mm)
Τροφοδοσία
Πνευματικό στέλεχος

1000mm
850mm
700mm
160/260mm
2705×1350×1630(h)mm
400V-50/60Ηz
6-7bar
Dublino 860

Μήκος μπάρας σφράγισης
Απόσταση από την μπάρα
σφράγισης μέχρι άκρη
θαλάμου
Ωφέλιμη απόσταση ενδιάμεσα
στις μπάρες σφράγισης
Ωφέλιμο ύψος προϊόντος (mm)
Διαστάσεις(mm)
Τροφοδοσία
Πνευματικό στέλεχος

1000mm
930mm
860mm
160/260mm
2705×1350×1630(h)mm
400V-50/60Ηz
6-7bar

Προαιρετικά εγκατεστημένα
Μηχανικό σύστημα αποκοπής περισσεύματος με μερική λεπίδα: η λεπίδα κατεβαίνει σαν «γκιλοτίνα» στο εξέχων μέρος της
συσκευασίας χωρίς να το αποκόπτει τελείως, αλλά αφήνοντας μία «οδοντωτή γραμμή»H αφαίρεση του υπόλοιπου γίνεται από
τον χειριστή.
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Τυροκομία - Εξοπλισμός & Συσκευασία

Μηχανές συσκευασίας κενού
& Μηχανές εμβάπτισης

Οι μηχανές συσκευασίας κενού Henkovac διανέμονται σε περισσότερες από 80 χώρες και είναι
μία από τα κορυφαία brands μηχανημάτων συσκευασίας κενού στον κόσμο.
Η τοπική παρουσία ενός δικτύου αντιπροσώπων
της Henkovac εγγυάται γρήγορη εξυπηρέτηση,
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και εξατομικευμένες συμβουλές.
Η Henkovac στοχεύει πάντα να παρέχει μηχανήματα με την καλύτερη ποιότητα στην κατηγορία
σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
Χρησιμοποιούμε μόνο ποιοτικά υλικά για την κατασκευή ανθεκτικού, αξιόπιστου και μακροχρόνιου εξοπλισμού.
Η εργασία πραγματοποιείται από μια αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων, που εγγυάται στους πελάτες μας έναν ισορροπημένο συνδυασμό ποιότητας και αξίας.

Η Henkovac εδρεύει στην Ολλανδία και είναι ένας από τους εφευρέτες της μηχανής συσκευασίας κενού. Συνδυάζει σχεδόν 70 χρόνια
εμπειρίας με χειροτεχνία, υπερσύγχρονο σχεδιασμό και τεχνολογία κατασκευής. Αυτό διασφαλίζει
ότι όλα τα μηχανήματα Henkovac
είναι καινοτόμα και αξιόπιστα, ενώ
συμμορφώνονται με τα υψηλότερα
πρότυπα ποιότητας.

Vaccuum Sealers
M1 - M3 Σειρά συσκευασίας κενού
Ανοξείδωτα μηχάνηματα με διαφανές κάλυμμα της Henkovac, αξιόπιστα και ανθεκτικά, ποιοτικής κατασκευής
με αντλία κενού Busch.
Με εύκολο καθαρισμό και συντήρηση για να πληρεί τα κριτήρια HACCP για ορθές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα μηχάνηματα διαθέτουν λογισμικό, που μπορεί να ανιχνεύσει το βέλτιστο επίπεδο κενού για το κάθε προϊόν
και για προϊόντα με υγρασία διατηρεί το κατάλληλο επίπεδο υγρασίας, για να μην επηρεάζεται η γεύση και
υφή των προϊόντων.
Το χαμηλό κόστος και ο γρήγορος
χρόνος συσκευασίας τα καθιστούν
μακράν την πιο αποτελεσματική
λύση για προϊόντα τροφίμων.
Με επιλογή Soft air και 10 προγράμματα, επαναφέρει σταδιακά την πίεση για προϊόντα με κόκκαλο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος
Διαστάσεις
Σφράγιση
Διαστάσεις θαλάμου
Μήκος σφράγισης
Λογισμικό
Αντλία κενού
Βάρος
Τροφοδοσία
Προαιρετικά
Πλάκες πλήρωσης για υγρά /
στερεά
Λογισμικό
Αισθητήρες
Soft Air
Σφράγιση
Αέριο
Αντλία αναβάθμιση
Τροφοδοσία αντλίας (40m3)
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Μ1

Μ2

Μ3

630×665×1020mm

710×780×1040mm

990×560×950mm

Διπλή
420×420×220mm
420mm

Διπλή
500×500×220mm
500mm

1 πρόγραμμα
21m3/ώρα
110kg
220 - 240 - 1 - 50 Hz
(αλλαγή κατόπιν
ζήτησης)

10 Προγράμματα
40m3/ώρα
137kg
230-1-50Hz/400-350Hz

Διπλή
880×320×95mm
3 διαθέσιμες
διατάξεις
10 Προγράμματα
21m3/ώρα
125kg
220-240-1-50Hz

Ναι

Ναι

Ναι

10 Προγράμματα
Αισθητήρας/Η2Ο
Soft Air
Trenn με αποκοπή
περισσεύματος
Ναι
40m3
230-1-50Ηz/400-350Hz

10 Προγράμματα
Αισθητήρας/Η2Ο
Soft Air
Trenn με αποκοπή
περισσεύματος
Ναι
63m3
400-3-50Hz

10 Προγράμματα
Αισθητήρας/Η2Ο
Soft Air
Trenn με αποκοπή
περισσεύματος
Ναι
3
40m ή 63m3
230-1-50Ηz, 400-350Hz

Μ1

Διαμόρφωση Σφράγισης

Μ2

Μ3
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Vaccuum Sealers

M4 - M6 Σειρά συσκευασίας κενού

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος
Διαστάσεις
Σφράγιση
Διαστάσεις θαλάμου
Μήκος σφράγισης
Λογισμικό
Αντλία κενού
Βάρος
Τροφοδοσία
Προαιρετικά
Πλάκες πλήρωσης για υγρά /
στερεά
Λογισμικό
Αισθητήρες
Soft Air
Σφράγιση
Αέριο
Αντλία αναβάθμιση
Τροφοδοσία αντλίας (40m3)
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Μ4

Μ5

Μ6

740×760×1130mm

940×870×1140mm

1180×860×1140mm

Διπλή
Διπλή
520×620×200mm
620×820×200mm
2 διαθέσιμες διατάξεις 4 διαθέσιμες διατάξεις
10 Προγράμματα
40m3/ώρα
192kg
400-3-50Hz

10 Προγράμματα
63m3/ώρα
308kg
400-3-50Hz

Διπλή
620×1020×200mm
4 διαθέσιμες
διατάξεις
10 Προγράμματα
100mm3/ώρα
360kg
400-3-50Hz

Ναι

Ναι

Ναι

10 Προγράμματα
Αισθητήρας/Η2Ο
Soft Air
Trenn με αποκοπή
περισσεύματος /1-2
Ναι
63m3
400-3-50Hz

10 Προγράμματα
Αισθητήρας/Η2Ο
Soft Air
Trenn με αποκοπή
περισσεύματος /1-2
Ναι
3
100m ή 160m3
400-3-50Hz

10 Προγράμματα
Αισθητήρας/Η2Ο
Soft Air
Trenn με αποκοπή
περισσεύματος /1-2
Ναι
3
160m ή 300m3
400-3-50Hz

Μ4

Διαμόρφωση Σφράγισης

Μ5

Μ6
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Vaccuum Sealers
D1 - D3 - D4 Σειρά συσκευασίας κενού διπλού θαλάμου
Ανοξείδωτο μηχάνημα με ανοξείδωτο κάλυμμα διπλού
θαλάμου της Henkovac, αξιόπιστο και ανθεκτικό, ποιοτικής κατασκευής με αντλία κενού Busch.
Με εύκολο καθαρισμό και συντήρηση για να πληρεί τα
κριτήρια HACCP για ορθές πρακτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα μηχάνηματα διαθέτουν λογισμικό, που μπορεί να ανιχνεύσει το βέλτιστο επίπεδο κενού για το κάθε προϊόν και
για προϊόντα με υγρασία διατηρεί το κατάλληλο επίπεδο
υγρασίας, για να μην επηρεάζεται η γεύση και υφή των
προϊόντων.
Όπως και στη σειρά Μ, το χαμηλό κόστος και ο γρήγορος
χρόνος συσκευασίας τα καθιστούν μακράν την πιο αποτελεσματική λύση για προϊόντα τροφίμων.
Η σειρά D διαθέτει και αυτή την επιλογή Soft air και τα 10 προγράμματα
που επαναφέρουν σταδιακά την πίεση για προϊόντα με κόκκαλο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος
Διαστάσεις
Σφράγιση
Μήκος σφράγισης
Λογισμικό
Αντλία κενού
Βάρος
Τροφοδοσία
Προαιρετικά
Πλάκες πλήρωσης για υγρά /
στερεά
Λογισμικό
Αισθητήρες
Soft Air
Σφράγιση
Αέριο
Αντλία αναβάθμιση
Τροφοδοσία αντλίας (40m3)
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D1

D3

D4

1180×860×1140mm

1865×1100×1170mm

2050×1265×1185mm

Διπλή
620mm
10 Προγράμματα
63m3/ώρα
425kg
400-3-50Hz

Διπλή
705mm ή 820mm
10 Προγράμματα
160m3/ώρα
600kg
400-3-50Hz

Διπλή
805mm ή 920mm
10 Προγράμματα
160m3/ώρα
720kg
400-3-50Hz

Ναι

Ναι

Ναι

10 Προγράμματα
Αισθητήρας/Η2Ο
Soft Air
Trenn με αποκοπή
περισσεύματος /1-2
Ναι
3
100m ή 160m3
400-3-50Hz

10 Προγράμματα
Αισθητήρας/Η2Ο
Soft Air
Trenn με αποκοπή
περισσεύματος /1-2
Ναι
300m3
400-3-50Hz

10 Προγράμματα
Αισθητήρας/Η2Ο
Soft Air
Trenn με αποκοπή
περισσεύματος /1-2
Ναι
300m3
400-3-50Hz

D1
Διαμόρφωση Σφράγισης

D3

D6
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Μηχανήματα Εμβάπτισης

HV 40-60
Τα μηχανήματα έχουν εφαρμογές μετά το στάδιο της σφράγισης του προϊόντος σε συσκευασίες θερμο-συρρίκνωσης. Το στάδιο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερη εφαρμογή του φιλμ στο προϊόν και την καλύτερη εμφάνιση
του τελικού προϊόντος, καθώς και απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων στο
εξωτερικό της συσκευασίας.
Ανοξείδωτης κατασκευής με κατάλληλη μόνωση για χαμηλή κατανάλωση και
αντοχή στη χρήση.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις πλατφόρμας
Ύψος βύθισης
Μέγιστο ύψος προϊόντος
Ανοξείδωτη πλατφόρμα εμβάπτισης
Χωρητικότητα νερού
Μέγιστο βάρος προϊόντων
Σύστημα κίνησης πλατφόρμας
Κατανάλωση
Διαστάσεις
Βάρος
Προαιρετικά
Πλατφόρμα εμβάπτισης ραουλόδρομου
Κάλυμμα
Κουρτίνα σιλικόνης 3 πλευρές
Αυτόματη πλήρωση νερού
Πλατφόρμα τροφοδότησης ραουλόδρομου
Πλατφόρμα εκφόρτωσης ραουλόδρομου
Μπουτόν ποδιού
Ρύθμιση χρόνου βύθισης
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570mm × 400mm
300mm
250mm
Στάνταρ
70 λίτρα
20kg
Ηλεκτρικό
9kW
1050×700×1550
177kg
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

HV 55/75
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις πλατφόρμας
Ύψος βύθισης
Μέγιστο ύψος προϊόντος
Ανοξείδωτη πλατφόρμα εμβάπτισης
Χωρητικότητα νερού
Μέγιστο βάρος προϊόντων
Σύστημα κίνησης πλατφόρμας
Κατανάλωση
Διαστάσεις
Βάρος
Προαιρετικά
Πλατφόρμα εμβάπτισης ραουλόδρομου
Κάλυμμα
Κουρτίνα σιλικόνης 3 πλευρές
Αυτόματη πλήρωση νερού
Πλατφόρμα τροφοδότησης ραουλόδρομου
Πλατφόρμα εκφόρτωσης ραουλόδρομου
Μπουτόν ποδιού
Ρύθμιση χρόνου βύθισης

730mm × 535mm
300mm
250mm
Στάνταρ
140 λίτρα
30kg
Ηλεκτρικό
15kW
1200×800×1550
225kg
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

ADV HV 60/80
Αυτοματοποιημένο, με φωτοκύτταρο
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις πλατφόρμας
Ύψος βύθισης
Μέγιστο ύψος προϊόντος
Πλατφόρμα εμβάπτισης ραουλόδρομου
Χωρητικότητα νερού
Μέγιστο βάρος προϊόντων
Σύστημα κίνησης πλατφόρμας
Κουρτίνες σιλικόνης 2 πλευρές
Αυτόματη πλήρωση νερού
Κατανάλωση
Διαστάσεις
Βάρος
Προαιρετικά
Ρύθμιση χρόνου βύθισης
Επιφάνεια εξόδου (mm)

800mm × 560mm
250mm
200mm
Κεκλιμένος για
έξοδο προιόντων
175 λίτρα
30kg
Πνευματικό
Στάνταρ
Στάνταρ
18kW
960×920×1700
320kg
Ναι
1270×650×850
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Κάθετες συσκευαστικές Flowpack

Η Nomatech ξεκινά το ταξίδι της το 1825 όταν
τα μέλη της οικογένειας Houdek, σιδηρουργοί
στο επάγγελμα, δουλεύανε στη Sellier&Bellot η
οποία μετονομάστηκε σε Blanické strojírny μετά
το 1945 και επέκτεινε τις δραστηριότητες της το
1950 και 1960 κατασκευάζοντας συσκευαστικές
μηχανές. Το 2007 η εταιρεία πέρασε στα χέρια
των αδελφών Houdek και μετονομάστηκε σε
Nomatech.
Η εταιρεία κατασκευάζει ακόμη μοντέλα που
πρωτοκυκλοφόρησε το 1960 όπως η BTH41 και
ΒΤΗ17 εξοπλισμένες πλέον με την τελευταία λέξη
της τεχνολογίας και με πιο σύγχρονο σχεδιασμό.
Αξίζει να σημειωθεί πως για μοντέλα που έχει κατασκευάσει πριν από 30-40 χρόνια, παρέχει ακόμη υποστήριξη και ανταλλακτικά χωρίς εξαίρεση.
Υποστήριξη σε βάθος χρόνου, μακροβιότητα,
εμπειρία και 195 χρόνια τεχνογνωσίας πάνω στις
πρώτες ύλες και την κατασκευή.
Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές βιομηχανικές
μονάδες παραγωγής τροφίμων εμπιστεύονται τη
Nomatech.

Η Nomatech είναι μια οικογενειακή
επιχείρηση με ιστορία που ξεκινά
τον 19ο αιώνα με έδρα το Žižkov
στην Πράγα. Η εταιρεία εδρεύει
πλέον στο Vlašim και από το 1960
κατασκευάζει συσκευαστικές μηχανές μερικές εκ των οποίων χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα.
H Nomatech υποστηρίζει και παράγει ακόμη και σήμερα ανταλλακτικά γι’ αυτές χωρίς εξαίρεση.

Kάθετες συσκευαστικές
Tobogan 250C
Κάθετη συσκευαστική ευρέως φάσματος προϊόντων, ικανή να υποστηρίξει οποιαδήποτε παραγωγική απαίτηση με υψηλή δυναμική.
Η μηχανή είναι σχεδιασμένη να συσκευάζει σε σακούλες με ρολό υλικού θερμικής ή σφράγισης. Δύναται να
γεμίζει και να σφραγίζει ταυτόχρονα με υψηλές αποδόσεις και όγκο δόσης σφράγισης.
Πλήρως προγραμματιζόμενη (Siemens, B&R),
επιτρέπει τη αλλαγή του μήκους συσκευασίας
χωρίς διακοπή, τη δυναμική/λεπτό, την παρτιδα κλπ. Ο Πίνακας ελέγχου διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες ρύθμισης και αναφοράς
σφαλμάτων καθώς και αποθήκευση 100
προγραμμάτων λειτουργίας.
Πρόσθετος εξοπλισμός: Συσκευή δοσομέτρησης, ογκομέτρησης, ζυγιστικό –
γραμμικό / συνδυασμένο, διπλωτικό για
κάτω μέρος συσκευασίας, διαχείρισης
συσκευασιών με επίπεδο κάτω μέρος, μεταφορέας ατέρμονου κοχλία για τα προϊόντα, ταινιομεταφορείς εξόδου, εκτυπωτικός (ημερομηνίες, barcode), ετικετών,
μέτρησης συσκευασιών, διαλογής συσκευασιών, διάτρησης για τρύπημα
τύπου Εuro-Hole, δημιουργίας τομών
εύκολου

ανοίγματος

συσκευασιών,

γέμισης με ευγενές αέριο, εξαέρωσης
πλεονάσματος αερίου, απομακρυσμέ-

Tobogan 250C συνδυασμένο με πολυκέφαλο ζυγιστικό

νης διαχείρισης και service αναλόγως
με την επιλογή του τύπου συστήματος ελέγχου της μηχανής.

Τύποι συσκευασίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Δυναμική
Πλάτος συσκευασίας
Μήκος συσκευασίας
Μεγ. Διάμετρος ρολού φίλμ
Διάμετρος χοάνης
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Έως 160 συσκευασίες το λεπτό
40-250mm
60-350mm στη στάνταρ έκδοση (μέγιστο 690mm)
600mm
60-76mm

Tobogan 250S
Μηχανή συσκευασίας πολλαπλών χοανών, ευέλικτη, καθώς μπορεί να προσαρμοστεί σε προϊόντα πολλαπλών τύπων.
Συσκευάζει με ρολό θερμικής σφράγισης και μπορεί να γεμίζει και να σφραγίζει, ανάλογα με τις ανάγκες της
γραμμής παραγωγής.

Προϊόντα σε τεμάχια
Σκληρά τυριά, κατεψυγμένα λαχανικά κλπ.
Προϊόντα σε μορφή πούδρας
Τριμμένα τυριά, μπαχαρικά κλπ.
Προϊόντα σε κόκκους
Τριμμένα τυριά, αλάτι, καφές, ζάχαρη κλπ.
Προϊόντα σε υγρή μορφή
Τυριά σε κρέμα, έλαια, μουστάρδες, κέτσαπ

Πλήρως προγραμματιζόμενη (Siemens, B&R), επιτρέπει
τη αλλαγή του μήκους συσκευασίας χωρίς διακοπή, τη
δυναμική/λεπτό, την παρτιδα κλπ. Ο Πίνακας ελέγχου διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες ρύθμισης και αναφοράς
σφαλμάτων καθώς και αποθήκευση 100 προγραμμάτων
λειτουργίας.
Δυναμική: 60 συσκευασίες το λεπτό

Αριθμός χοανών γέμισης: 15

Πρόσθετος εξοπλισμός: Συσκευή δοσομέτρησης, ογκομέτρησης, ζυγιστικό – γραμμικό / συνδυασμένο, μεταφορέας ατέρμονου κοχλία για τα προϊόντα, ταινιομεταφορείς εξόδου, εκτυπωτικός (ημερομηνίες, barcode),
ετικετών, μέτρησης συσκευασιών, διαλογής συσκευασιών, διάτρησης για τρύπημα τύπου Εuro-Hole, δημιουργίας τομών εύκολου ανοίγματος συσκευασιών, απομακρυσμένης διαχείρισης και service αναλόγως με
την επιλογή του τύπου συστήματος ελέγχου της μηχανής.
Τύποι συσκευασίας
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Πολυκέφαλα ζυγιστικά

Στη βιομηχανία τροφίμων τα πολυκέφαλα μηχανήματα ζύγισης της εταιρίας είναι κομμάτι
εξαιρετικά αποτελεσματικών γραμμών παραγωγής.
Μονάδες της εταιρίας ζυγίζουν, καταμετρούν
και αναμειγνύουν σχεδόν όλα τα προϊόντα
τροφίμων όπως κολλώδη τυριά, φρέσκες
σαλάτες, πατατάκια, κατεψυγμένα λαχανικά,
δημητριακά.
Όπου η ακρίβεια, η ταχύτητα, η απροβλημάτιστη λειτουργία και οι υψηλότερες υγειονομικές απαιτήσεις είναι τα ζητούμενα που πρέπει να καλύπτονται σε όλα τα στάδια.

Από την ίδρυση του ομίλου
Multiweigh το 2001, η εταιρία
εδρεύει στο Wetzlar της Γερμανίας. Σε μία έκταση που ξεπερνά
τα 5000 τετραγωνικά μέτρα αναπτύσσονται και κατασκευάζονται
τα μηχανικά μέρη, το λογισμικό
και τα συστήματα ελέγχου των
μηχανημάτων της εταιρίας.

MW XV-HR της Multiweigh
Πολυκέφαλο ζυγιστικό μηχάνημα Multiweigh τύπου MW XV-HR
Ομαλή δοσομέτρηση κατάλληλο για κολλώδη προϊόντα όπως το τυρί.
Κατασκευασμένο στα υψηλότερα υγειονομικά κριτήρια.
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία Direct Drive System χρησιμοποιεί βηματικούς κινητήρες στις
χοάνες που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται εσωτερικά ή εξωτερικά ελατήρια για περισσότερη ακρίβεια και ταχύτερη λειτουργία.
Κάθε μονάδα Direct Drive έχει την δική της κυψέλη πίεσης, με ενσωματωμένη ηλεκτρονική μονάδα για την
αξιολόγηση του σήματος της κυψέλης και της κίνησης του κινητήρα.
Το σύστημα είναι χωρίς συντήρηση, με χαμηλή ένταση θορύβου.

Δείτε video εφαρμογής σε Φέτα
(ανοίγει στο youtube)
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Δείτε video εφαρμογής σε Mozarella
(ανοίγει στο youtube)

Xαρακτηριστικά σειράς
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αυτόματη βελτιστοποίηση μέσου βάρους
Αυτόματος μηδενισμός ζυγού
Μεγάλη χωρητικότητα και ακρίβεια
Τα μέρη επαφής με το προϊόν σφραγίζουν γρήγορα
Χωρίς συντήρηση
Αρθρωτός σχεδιασμός
Ειδικές εκδόσεις για προϊόντα εύθραυστα, κολλώδη, με
κόκκους
Εγκεκριμένο από PTB, σύμφωνο με OIML R 61
Multiweigh® έλεγχος χοάνης αναγνωρίζει και εμφανίζει
λάθη
Χοάνες πλήρως εναλλάξιμες
Χειρισμός οθόνη αφής Μultiweigh®
Multiweigh®-Η/Υ- τεχνολογία έλεγχου πολυεπεξεργαστών

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εναλλάξιμες ηλεκτρονικές μονάδες στο
σύστημα Direct Drive
Εύκολο να προγραμματιστεί διαδραστικό
software
Μνήμη 200 προγραμμάτων
Επιλογές γλώσσας
Αυτόματη διάγνωση με αναφορά λάθους
Θύρες επικοινωνίας δικτύου
Απομακρυσμένη πρόσβαση, συντήρηση
μέσω VPN
Πρωτόκολλο στατιστικών και δεδομένων
παραγωγής
Αυτόματη βελτιστοποίηση ταχύτητας παραγωγής

MW XV14-1.0-HR
Εύρος βάρους
Μεγ. Όγκος

5g – 1000g
1500ccm

Παραγωγή

80/min

MW XV20-1.0-HR Twin
Εύρος βάρους
Μεγ. Όγκος

5g – 1000g
1500ccm

Παραγωγή

120/min

MW XV10-2.0-HR
Εύρος βάρους
Μεγ. Όγκος

5g – 1000g
4000ccm

Παραγωγή

50/min

MW XV14-2.0-HR
Εύρος βάρους
Μεγ. Όγκος

5g – 1000g
4000ccm

Παραγωγή

80/min
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Έλεγχος ποιότητας σφράγισης
& εκτύπωσης συσκευασίας

Διασφάλιση ποιότητας
Εξάλειψη σφαλμάτων στο τελικό προϊόν
με quality control 100% βασισμένο σε μηχανικό οπτικό έλεγχο

Καταγραφή δεδομένων ποιότητας
Καταγραφή της ποιότητας των προϊόντων
διαμέσου του μηχανικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων

Βελτιστοποίηση παραγωγής
Αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού, μειώνοντας τα ελλατωματικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας
δεδομένα που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με την έξυπνη
παραγωγή

Μείωση καταλοίπων
Μείωση απώλειας προϊόντος (φύρας) και
αντίκτυπο στο περιβάλλον διαμέσου της
βελτιστοποίησης της παραγωγής

Η Trivision αναπτύσσει και κατασκευάζει συστήματα επιθεώρησης υψηλής ποιότητας, που
αυτοματοποιούν τον ποιοτικό
έλεγχο των συσκευασιών τροφίμων και συγκεκριμένα την ποιότητα συγκόλησης στις συσκευασίες
κενού και traysealer, καθώς και
λάθη στην ετικέτα τους, διασφαλίζοντας ότι μόνο τα άριστα και
κατάλληλα προϊόντα τροφίμων
φθάνουν στα ράφια.

Μέσω επιθεωρήσεων για την ποιότητα και την εμφάνιση των τροφίμων και τη σφράγιση, την εμφάνιση, τις ετικέτες και τις πληροφορίες των συσκευασιών, τα συστήματα της Trivision επιτρέπουν
στους παραγωγούς να ανταποκρίνονται στις
υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών, των λιανοπωλητών και της κοινωνίας για προϊόντα υψηλής
ποιότητας, ασφάλεια των τροφίμων, βιωσιμότητα
και τεκμηρίωση.

VisioPointer®

Με το VisioPointer® μπορεί να επιτευχθούν
καλύτερα επίπεδα ποιότητας, το 100% των προϊόντων θα ελέγχονται σε περισσότερες παραμέτρους
και με μεγαλύτερη προσοχή στη λεπτομέρεια από
ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί από έναν χειριστή.

Μηχάνημα οπτικού ελέγχου TRIVISION
τύπος VisioPointer®

Με όλα τα στοιχεία να καταγράφονται, και να είναι
διαθέσιμα για τους πελάτες ως διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου.

Σφράγιση

Το VisioPointer® είναι αυτόνομο και συνδυάζεται
με τις περισσότερες γραμμές παραγωγής. Με υψηλές ταχύτητες 2-3 προϊόντων ανά δευτερόλεπτο. Η
ακρίβεια μέτρησης και οι ανοχές σε κάθε τύπο λάθους μπορούν να ρυθμιστούν από τον χρήστη σε
διαφορετικά επίπεδα για διαφορετικά προϊόντα.
Ανάλυση παραγωγής

Το VisioPointer® είναι το
τέλειο εργαλείο για την καταγραφή και ανάλυση της
παραγωγής. Βελτιώνει την
αποτελεσματικότητα
και
μπορείτε πάντα να περιμένετε αύξηση στην απόδοση της παραγωγής.
Στο VisioPointer® η απόσβεση της επένδυσης εξαρτάται από τον χρήστη όμως
η αυξημένη απόδοση στην
παραγωγή η βελτιωμένη
ποιότητα και η αποτροπή
επιστροφής προϊόντων από
πελάτες είναι σημαντικά
στοιχεία που κάνουν την
απόσβεση σχεδόν άμεση.
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Έλεγχοι και εφαρμογή
στη βιομηχανία
Σωματίδια στη περιοχή σφράγισης
Κακή σφράγιση λόγω λάθος ρύθμισης θερμοκρασίας
Διαρροές λόγω σφράγισης (δίπλωση φιλμ)
Ετικέτες
Λάθος, ελλιπείς ή δυσανάγνωστες
Λάθος ρολό ετικέτας
Αταίριαστες ετικέτες
Ετικέτες με κλίση ή τσαλακωμένες
Λάθος, πλήρης έλλειψη ή δυσανάγνωστο
Barcode
Επιθεώρηση 360ο μοιρών στο Barcode
Εκτυπώσεις
Λάθος, ελλιπείς ή δυσανάγνωστες
Λάθος γλώσσα
Λάθος βάρος
Λάθος ημερομηνία παραγωγής ή λήξης

Παραδείγματα επισήμανσης
σφαλμάτων κατά την παραγωγή

Σφάλμα
εφαρμογής ετικέτας

Ξένο σώμα
στη σφράγιση

Σφάλμα εκτύπωσης
Barcode

Σφάλμα εκτύπωσης
ημ/νίας λήξης
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Smartinspector®

Το Smartinspector® είναι ένα ολοκληρωμένο
σύστημα το οποίο εγκαθίσταται σε μια γραμμή
παραγωγής και λειτουργεί άμεσα εκτελώντας
επιλεγμένους τύπους ελέγχων.
Με μικρό μέγεθος και μινιμαλιστικό βιομηχανικό
σχεδιασμό το Smartinspector® είναι απλό να
εγκατασταθεί και ενσωματωθεί στους περισσότερους τύπους γραμμής παραγωγής.
Σχεδιασμένο για να εγκαθίσταται σε υπάρχοντες
ταινιόδρομους διαφορετικού πλάτους, η μονάδα αυτή μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να
κάθεται με τέλεια εφαρμογή και στερεώνεται με
βραχίονες στήριξης (mounting brackets).
Το Smartinspector® είναι κατασκευασμένο από
ανοξείδωτο χάλυβα, χειριζόμενο από ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή βιομηχανικής κλάσης με οθόνη αφής καθώς επίσης και με λογισμικό και περιβάλλον χρήσης φτιαγμένο από την
Trivision
Η βασική έκδοση του Smartinspector® έρχεται
με μία κάμερα και φωτισμό τοποθετημένα κάθετα επάνω από τον ταινιόδρομο επιτρέποντας τον
έλεγχο του barcode, της εκτύπωσης του επάνω
μέρους των συσκευασιών.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
BARCODE

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης του συστήματος με πρόσθετες κάμερες και φωτισμό για
έλεγχο του barcode και της εκτύπωσης στις πλάγιες όψεις των συσκευασιών.

Τύποι ελέγχων που μπορεί να διεξάγει το
Smartinspector®
(έλεγχος πλαϊνών και επάνω μέρους)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σφάλμα
εφαρμογής ετικέτας
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Σφάλμα εκτύπωσης
Barcode

Σφάλμα εκτύπωσης
ημ/νίας λήξης

Adapted Inline

Προσαρμόζεται σε υφιστάμενες γραμμές παραγωγής με περιορισμένο
χώρο.

Προσαρμοσμένες In-Line λύσεις σε ήδη υπάρχουσες γραμμές παραγωγής.

Έλεγχοι και εφαρμογή
στη βιομηχανία

Η τεχνολογία οπτικού ελέγχου της Trivision μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ώς πρόσθετη
λύση σε γραμμές παραγωγής οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες σε περιορισμένο χώρο
χωρίς δυνατότητα επέκτασης ή σε περιπτώσεις
που η είναι αναγκαίο η συσκευασία να ελεγχθεί
εντός της συσκευαστικής μηχανής.

Σφράγιση

Με την In-line λύση οι κάμερες και ο εξοπλισμός
φωτισμού, εγκαθίστανται σε συγκεκριμένα σημεία
όπου υπάρχει ελάχιστος χώρος, όπως για παράδειγμα εντός μίας συσκευαστικής μηχανής.

Ετικέτες

Σε αυτές τις περιπτώσεις το σύστημα ελέγχεται
απο το χειριστή διαμέσου ενός Βιομηχανικής
κλάση υλεκτρονικού υπολογιστή με οθόνη αφής
ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε δικό του
ξεχωριστό ντουλάπι.

Σωματίδια στη περιοχή σφράγισης
Κακή σφράγιση λόγω λάθος ρύθμισης θερμοκρασίας
Διαρροές λόγω σφράγισης (δίπλωση φιλμ)

Λάθος, ελλιπείς ή δυσανάγνωστες
Λάθος ρολό ετικέτας
Αταίριαστες ετικέτες
Ετικέτες με κλίση ή τσαλακωμένες
Λάθος, πλήρης έλλειψη ή δυσανάγνωστο
Barcode
Επιθεώρηση 360ο μοιρών στο Barcode
Εκτυπώσεις
Λάθος, ελλιπείς ή δυσανάγνωστες
Λάθος γλώσσα
Λάθος βάρος
Λάθος ημερομηνία παραγωγής ή λήξης
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Συστήματα ζύγισης & X-Ray

Aποτέλεσμα της 40 ετούς πορείας της, είναι βρίσκεται μοναδικά τοποθετημένη σε τέτοια θέση,
που της δίνεται η δυνατότητα να ξεπεράσει τα
όρια των καινοτομιών, παραδίδοντας συστήματα
παγκοσμίου κλάσεως στη βιομηχανία γαλακτοκομικών, πρωτεϊνών και αρτοποιίας.
Οι πεπειραμένοι μηχανικοί και τεχνολόγοι της
εταιρείας εκμεταλλεύονται τεχνολογίες αιχμής των
φαρμακευτικών και συσκευαστικών βιομηχανιών για να σας παραδώσουν συστήματα που θα
αυξάνουν την παραγωγικότητα της γραμμής παραγωγής σας καθώς και θα μειώσουν τους εκτός
λειτουργίας χρόνους της.
Ως αποτέλεσμα τα συστήματα της Sparc
Systems χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω:
• Ελαχιστοποίηση των χρόνων εκτός λειτουργίας, στιβαρή κατασκεύη
• Αντοχή στο χρόνο, αναβαθμίσεις σύμφωνες
με την πιο πρόσφατη τεχνολογία, ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων COP ( προτοκόλλων
ελέγχου)
• Ευκολία στη χρήση, όλη η τεχνολογία ελέγχου
ασφαλείας τροφίμων σε ένα μηχάνημα
• Απόλυτη ακρίβεια στον εντοπισμό ξένων σωμάτων, τη ζύγιση και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τα στάνταρ συσκευασίας.

Για πάνω από 40 χρόνια, η Sparc
Systems παραδίδει μηχανήματα
επιθεώρησης βάρους, Ακτινών Χ,
κατά παραγγελία μηχανήματα ζύγισης/επιθεώρησης και προϊόντα
και υπηρεσίες που ηγούνται στην
υψηλού ρίσκου βιομηχανία τροφίμων.

X-Ray - Checkweigher & Xray
Μηχάνημα X-ray σάρωσης, ελέγχου βάρους Theia - XL
To σύστημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί να ανταποκρίνεται στα απαιτητικότερα πρωτόκολλα και πρακτικές HACCP της βιομηχανίας τροφίμων. Είναι από τα πιο εξελιγμένα και
πρακτικά συστήματα συνδυασμού σάρωσης x-ray και ελέγχου του βάρους των προϊόντων.
Με εφαρμογές στη βιομηχανία γαλακτοκομικών, κρέατος και προϊόντων αρτοζαχαροπλαστικής

Δείτε video (ανοίγει στο youtube)

Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Διαστάσεις προϊόντων: 400mm(M)×400(Π)×200mm(Y).
Ταχύτητα: 150 τεμάχια το λεπτό.
Ωφέλιμο βάρος: 6 kg.
Τύπος κεφαλής ζύγισής πλήρους υποστήριξης.
Λειτουργία βάση ελάχιστου βάρους ή μέσου βάρους.
Αυτόματη ρύθμιση μηδενισμού.
Ρυθμίσεις παραμέτρων ακέραιης παραγωγής.
Πλήρως σύμφωνο με πρωτόκολλα και πρακτικές HACCP.
Αυτόματες εκθέσεις αποτελεσμάτων, εκθέσεις ακέραιης ποιότητας.
Καταγραφή αποτελεσμάτων και αποθήκευση (Audit log).
Κίνηση με μηχανισμό servo για την απόρριψη.
Χωρίς χρήση πεπιεσμένου αέρα.
Χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Μηχάνημα X-ray σάρωσης τύπου Apollo
Αφαιρώντας την ανάγκη για ανθρώπινη επέμβαση το αυτόματο μηχάνημα τύπου Apollo επιτυγχάνει συνέπεια
και ταχύτητα στη διαδικασία επιθεώρησης καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο. Με αποτέλεσμα να έχετε ταχύτερη επεξεργασία, μεγαλύτερη ασφάλεια περισσότερο έλεγχο στην παραγωγική διαδικασία και στην ποιότητα
του προϊόντος. Χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδανικό για εφαρμογές τυροκομικών κρέατος, και έτοιμων
γευμάτων.
Το μηχάνημα Apollo μπορεί να διαχειριστεί προιόντα με διαστάσεις
έως 300mm×300mm ×100mm στα
200ppm.
Επιτυγχάνει γρήγορη και με ακρίβεια απόρριψη προϊόντων εκτός
παραμέτρων, σε κλειδωμένο σταθμό, με μηχανισμό servo.
Προσφέροντας
οικονομικότερη
λειτουργία από ότι ένα αντίστοιχο
μηχάνημα πνευματικού στελέχους.

Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Διαστάσεις προϊόντων: 300mm(M)×300(Π)×100mm(Y).
Ταχύτητα: 200 τεμάχια το λεπτό.
Έλεγχος ετικέτας στο επάνω και κάτω μέρος (προαιρετικά).
Πλήρης δυνατότητα ενσωμάτωσης σε δίκτυο (fully networkable).
Πλήρως παραμετροποιήσιμες ρυθμίσεις απόρριψης.
Κίνηση με μηχανισμό servo για την απόρριψη.
Χωρίς χρήση πεπιεσμένου αέρα.
Προαιρετικά μπορεί να ενσωματωθει σύστημα συλλογής δεδομένων ΟΕΕ - Overall
Equipment Effectiveness (δείκτη συνολικής αποτελεσματικότητας εξοπλισμού) το
οποίο παρέχει στο προσωπικό έλεγχου παραγωγής και ποιοτητας, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Σύμφωνο με όλα τα υπάρχοντα πρωτόκολλα ελέγχου (COP - Control Protocols).
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Έλεγχος συσκευασίας & Ανίχνευση Μετάλλων
Μηχάνημα ελέγχου βάρους προϊόντος, της συσκευασίας και ανιχνευτή μετάλλων τύπου Cerberus Twin Head
Το μηχάνημα αποτελείται από ένα πλήρως ενιαίο σύστημα τριών λειτουργιών, ελέγχει την πιθανή παρουσία
μεταλλικών σωματιδίων στο προϊόν τόσο σε μη μεταλλικές αλλά και σε λεπτές μεταλλικές (foil) συσκευασίες,
ζυγίζει και ελέγχει ότι το βάρος είναι αποδεκτό. Επίσης ελέγχει ότι ετικέτα είναι σωστή, εντός παραμέτρων.
Με εφαρμογές στη βιομηχανία γαλακτοκομικών, κρέατος, προϊόντων αρτοζαχαροπλαστείου.

Αν το μέσο βάρος του τελικού προϊόντος μεταβληθεί το σύστημα έχει τη
δυνατότητα να στείλει στοιχεία στο σύστημα πλήρωσης για αύξηση η μείωση
ώστε να διατηρηθεί το τελικό βάρος
εντός παραμέτρων.

Δείτε video (ανοίγει στο youtube)

Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

110

Διαστάσεις προϊόντων: 300mm(M)×300(Π)×100mm(Y).
Ταχύτητα 200 τεμάχια το λεπτό.
Ωφέλιμου βάρους 6 kg.
Ρυθμίσεις παραμέτρων ακέραιης παραγωγής.
Πλήρως σύμφωνο με πρωτόκολλα και πρακτικές HACCP.
Αυτόματες εκθέσεις αποτελεσμάτων, εκθέσεις ακέραιης ποιότητας.
Καταγραφή αποτελεσμάτων και αποθήκευση (Audit log).
Κίνηση με μηχανισμό servo για την απόρριψη.
Χωρίς χρήση πεπιεσμένου αέρα.
Χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Τυροκομία - Εξοπλισμός & Συσκευασία

Συστήματα ζύγισης & X-Ray

Ιταλική Υπεροχή
Checkweighers, συστήματα επιθεώρησης
ακτίνας X και ανιχνευτές μετάλλων.
Μια ομάδα εταιρειών που έχει τις ρίζες της στην
δημιουργία μικροσκοπικών προσαρμοσμένων
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, που συνεργάζεται πάντα με τους πιο αντιπροσωπευτικούς
κατασκευαστές ολοκληρωμένων γραμμών και
πολυεθνικών εταιρειών.
Ο εσωτερικός μηχανισμός κινείται γύρω από
άτομα με μεγάλη εμπειρία και φήμη στον τομέα, συνοδευόμενοι από δυναμικούς και δημιουργικούς νέους, οι οποίοι επηρεάζουν την
ομάδα στους πιο σύγχρονους τομείς της τεχνολογίας και του αυτοματισμού.
Στο DNA της έχει τη μελέτη της απόδοσης, των
αποτελεσμάτων, την αξιοπιστία, με μεγάλη
προσοχή στην υλοποίηση προσαρμοσμένων
λύσεων για τις ανάγκες των μεμονωμένων πελατών.
Αυτή ακριβώς η συνεχής ακρόαση των αναγκών της αγοράς επέτρεψε στην εταιρεία να
δημιουργήσει επαναστατικά προϊόντα, όπως
το Combi X-Ray + Checkweigher, μια λύση
που συνδυάζει τεχνολογίες, μικρές διαστάσεις
και μειώνει το κόστος.
Η πιστοποίηση ποιότητας ISO, η συμμόρφωση με τους κανόνες OIL-R 51, το διαπιστευμένο εργαστήριο MID, η συμμόρφωση
HACCP και FDA, την καθιστούν τον ιδανικό
συνεργάτη για σύγχρονες εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε διεθνείς τομείς παραγωγής.

H Clavistec / Pen - Tec είναι μια
κορυφαία ομάδα στα συστήματα
επιθεώρησης και ελέγχου. Ισχυρή με πολυετή εμπειρία στην
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών – αφιερωμένη στις γραμμές
παραγωγής τροφίμων, φαρμακευτικών, χημικών και υλικού.
Φέρνεί εξαιρετικές, ανθεκτικές και
αξιόπιστες λύσεις στην αγορά.

Μηχάνημα ελέγχου βάρους και X-ray Clavis-tec: Integrated X-Ray & Checkweigher
Η λύση που προτείνει η Clavis-tec είναι ένα ενιαίο σύστημα που ενσωματώνει τις δύο εφαρμογές σε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και εύκολο στη χρήση μηχάνημα, με χειρισμό από μία έγχρωμη οθόνη αφής 15’’. Το σύστημα δουλεύει σε απόλυτο συγχρονισμό ακόμα και με προϊόντα
διαφορετικών συνταγών, από χωριστές και μικρών διαστάσεων εξαγωγές διαφόρων τύπων.
Είναι βελτιστοποιημένο στο έπακρο χάρη στην αποκλειστική ενσωμάτωση της μονάδας
μέτρησης βάρους εντος της μονάδας ελέγχου ακτίνων Χ και στα ειδικά κατασκευασμένα
γι’αυτή τη μονάδα εξαρτήματα όπως: Ηλεκτρονική μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, αισθητήρες και γεννήτρια. Ο συνδυασμός αυτός παρέχει απόλυτη ασφάλεια, με τη δυνατότητα που παρέχει στο να ανιχνεύει ξένα σώματα όπως μέταλλο, γυαλί, πέτρες, κόκκαλα
και υψηλής πυκνότητας πλαστικά.
Επιπρόσθετα, η δυναμική μονάδα ελέγχου βάρους της PEN-TEC που βρίσκεται εγκατεστημένη στο μηχάνημα καθώς και τα εξαρτήματα της, βασίζονται σε προσεκτικές έρευνες
που ευνοούν και έχουν σα στόχο τις εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας χάρη στα υψηλά
στανταρ τους.
Δυναμική ταινιομεταφορέα: από 60m/min έως 70m/min*
Μήκος ταινιομεταφορέα: από 1200mm έως 2900mm*
Πλάτος ταινιομεταφορέα: από 140mm έως 320mm*
Bάρος προϊόντος: έως 6000γρ*
Συλλογή δεδομένων: μέσω δικτύου (Ethernet σύνδεση) και USB σε όλα τα μοντέλα
Συμμόρφωση με στάνταρ: CE, MID, BRC, IFS, HACCP σε όλα τα μοντέλα
*Ελάχιστες και / ή μέγιστες τιμές, διαφέρουν ανά μοντέλο

Δείτε video
(ανοίγει στο youtube

Σειρά προϊόντων

XHR 600 EL 300

XSR 1200 EL 300

XSR 1200 EL 400

XHL 3200 EL 400

XBR 600 EL 400

XHL 3200 EL 300
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Κάθετοι & Οριζόντιοι μεταφορείς
συσκευασμένων προϊόντων

Η Carryline εδρεύει στο Γκέτεμποργκ της
Σουηδίας.
Υπήρξε κινητήρια δύναμη της καινοτομίας
για τον εξοπλισμό μεταφοράς στην παγκόσμια αγορά για πάνω από 50 χρόνια.
Τα ιδιόκτητα προϊόντα μας, η αποτελεσματική εφοδιαστική και παγκόσμια διανομή τοποθετούν την εταιρεία μας ως τον κορυφαίο
πάροχο στις λύσεις μεταφοράς στην αγορά.

Από το 1963, η Carryline παρέχει στην μεταποιητική βιομηχανία
μεταφορείς, αξεσουάρ και αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς. Μαζί με τους πελάτες μας,
έχουμε αναπτύξει αποτελεσματικές λύσεις που έχουν οδηγήσει
σε βελτιώσεις στην κερδοφορία
και στις ευκαιρίες ανάπτυξης των
επιχειρήσεων.

Ταινιομεταφορείς

Ελικοειδής Ταινιομεταφορέας της Carryline
Η εταιρία Carryline με εμπειρία στο χώρο από το 1967 με έδρα τη Σουηδία αναλαμβάνει υπεύθυνα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη στις εφαρμογές που αναλαμβάνει. Με έμφαση
στην ποιότητα του αποτελέσματος.
Τα υλικά κατασκευής είναι ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο για το σκελετό
για αντοχή και εύκολο καθάρισμα.
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που υπαγορεύει το προϊόν και ο
τύπος παραγωγής επιλέγετε το κατάλληλο σύστημα μεταφοράς.
Με επιλογές από
•
•
•
•

Ταινιόδρομο αρθρωτό πλαστικό τύπου αλυσίδας
Ιμάντα μεταφοράς
Υβριδικά συστήματα
Ραουλόδρομους βασισμένους στη βαρύτητα

Τα πρόσθετα οφέλη των ελικοειδών ταινιόδρομων
•
•
•

Προσφέρουν κάθετη κίνηση στα προϊόντα
Ελευθερώνουν πολύτιμο χώρο στο περιβάλλον παραγωγής
Δημιουργούν ζώνη απόσβεσης για προϊόντα

Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•

116

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο/Ανοξείδωτο ατσάλι
Ωφέλιμο πλάτος: 83mm, 140mm, 220mm
Μέγιστο βάρος: 15kg/m
Ελάχιστη ακτίνα: R400
Γωνία τροφοδοσίας/εξόδου: 0o-360o
Ταχύτητα: 5m/λεπτό έως 50m/λεπτό
Μέγιστο ύψος: 6000mm
Εύρος θερμοκρασίας: -20oC έως +60oC

Η Carryline παρέχει λύσεις
σε εφαρμογές στο χώρο
των συσκευασμένων τροφίμων ειδικότερα στον
τομέα της τυροκομίας γαλακτοκομίας

Συστήματα ταινιομεταφορέων της Carryline
Τα υλικά κατασκευής είναι ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο για το σκελετό για αντοχή και εύκολο καθάρισμα.
Τα υλικά κατασκευής είναι ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο για το σκελετό για αντοχή και εύκολο καθάρισμα. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που υπαγορεύει το προϊόν και ο τύπος παραγωγής επιλέγετε
το κατάλληλο σύστημα μεταφοράς.
Με επιλογές από
•
•
•
•

Ταινιόδρομο αρθρωτό πλαστικό τύπου αλυσίδας
Ιμάντα μεταφοράς
Υβριδικά συστήματα
Ραουλόδρομους βασισμένους στη βαρύτητα
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Βιομηχανικά πλυντήρια

Για περισσότερα από 50 χρόνια η UNIKON ειδικεύεται σε μηχανήματα βιομηχανικής πλύσης.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1968 με έδρα την Ολλανδία, με σκοπό την ανάπτυξη την κατασκευή και
πώληση βιομηχανικών πλυντηρίων.
Αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό διαφόρων τύπων παραγωγής, συσκευασίας και συστημάτων
μεταφοράς.
Τα μηχανήματα κατασκευάζονται να πληρούν τα
στάνταρ της βιομηχανίας και να είναι βελτιστοποιημένα ως προς τις απαιτήσεις της παραγωγής.
Η εταιρία UNIKON προσφέρει μία πλήρη σειρά
στάνταρ μηχανημάτων που καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες τις βιομηχανίας, βέβαια τα μηχανήματα μπορούν να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν στελέχη όπως στέγνωμα.

Αν αντιμετωπίζετε καθημερινές
προκλήσεις σχετικά με τον σχολαστικό και αποτελεσματικό καθαρισμό του εξοπλισμού σας όπως,
σκεύη, παλέτες, καλάθια η όποιου
άλλου μέσου μεταφοράς των προϊόντων σας, ήρθε η ώρα να γνωρίσετε τη UNIKON και τις βιομηχανικές λύσεις πλύσης που παρέχει.

Πλύση εξοπλισμού
ECO-BIN Πλυντήριο καροτσιών 200l & 300l
To καρότσι περιστρέφεται πάνω στη βάση μέσα στο κάδο του πλυντηρίου σε συνδυασμό με ισχυρό σύστημα
ψεκαστήρων, εγγυάται βέλτιστο αποτέλεσμα μέσα και έξω από το καρότσι και στους τροχούς.
Κατάλληλο για καρότσια 200l και 300l, με δυνατότητες καθαρισμού από 15 έως 30 καρότσια την ώρα, ανάλογα τις ρυθμίσεις και το είδος. Κατανάλωση νερού 2,5-4,5l ανά καρότσι, ηλεκτρική θέρμανση νερού, αντλία
ανοξείδωτη 7,5Kw.

9 Αποσπώμενοι ψεκαστήρες, εύκολα ρυθμιζόμενοι
και καθαριζόμενοι.
9 Μικρή επένδυση με μεγάλη αποδοτικότητα και
ανταποδοτικότητα
9 Εξαρτήματα "Α" κλάσης
διαθέσιμα παγκοσμίως
9 Υγειονομικός σχεδιασμός
9 Χαμηλό κόστος συντήρησης
9 Μικρή σε μέγεθος
9 Εύκολη στη χρήση
9 Πλήρως παραμετροποιήσιμη

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος εξοπλισμού
Δυναμική
Κατανάλωση νερού
Σύστημα θέρμανσης νερού
Υλικό κατασκευής
Αντλία
Σύστημα ψεκασμού
Διαστάσεις
Προαιρετικά
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Καροτσια 200l και 300l
15 έως 30/ώρα αναλόγα με τις επιλογές πλύσης και τον τύπο των
υπολειμμάτων προς πλύση.
2,5 έως 4,5 λίτρα ανα καρότσι (ρυθμιζόμενο)
Ηλεκτρικό
Ανοξείδωτος χάλυβας 304
7,5 kW, Ανοξείδωτου χάλυβα
Σταθερό με αποσπώμενα ακροφύσια
2100x1650x2100mm - (μήκος x πλάτος x ύψος)
Πολλαπλές επιλογές, επικοινωνήστε μαζί μας

Trolley Washer Πλυντήριο καροτσιών μεταφοράς δίσκων
Το πλυντήριο καροτσιών μεταφοράς δίσκων είναι πολύ οικονομικό στην κατανάλωση νερού και ενέργειας. Το
καρότσι πλένεται και το νερό φιλτράρεται, και μετά ξεπλένεται με καθαρό νερό, το νερό που ξεπλένεται επαναχρησιμοποιείτε στο βήμα της πλύσης.
Κατάλληλο για καρότσια μεταφοράς δίσκων , με δυνατότητες καθαρισμού από 10 έως 25 καρότσια την ώρα,
ανάλογα τις ρυθμίσεις και το είδος. Κατανάλωση νερού 4-10λίτρα ανά καρότσι, ρυθμιζόμενο.

9 Αποσπώμενοι ψεκαστήρες, εύκολα ρυθμιζόμενοι
και καθαριζόμενοι.
9 Μικρή επένδυση με μεγάλη αποδοτικότητα και
ανταποδοτικότητα
9 Εξαρτήματα "Α" κλάσης
διαθέσιμα παγκοσμίως
9 Υγειονομικός σχεδιασμός
9 Χαμηλό κόστος συντήρησης
9 Μικρή σε μέγεθος
9 Εύκολη στη χρήση
9 Πλήρως παραμετροποιήσιμη

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος εξοπλισμού
Δυναμική
Κατανάλωση νερού
Σύστημα θέρμανσης νερού
Υλικό κατασκευής
Αντλία
Σύστημα ψεκασμού
Διαστάσεις
Προαιρετικά

Καρότσια μεταφοράς δίσκων διαστάσεων 1000x1000x2000mm

10 έως 25/ώρα αναλόγα με τις επιλογές πλύσης και τον τύπο των
υπολειμμάτων προς πλύση.
4 έως 10 λίτρα ανα καρότσι (ρυθμιζόμενο)
Ηλεκτρικό (κυρίως πλύση)
Ανοξείδωτος χάλυβας 304
11 kW, Ανοξείδωτου χάλυβα
Πλαίσιο ψεκασμού κινούμενο πάνω / κάτω
3330x2000x2850mm - (μήκος x πλάτος x ύψος)
Πολλαπλές επιλογές, επικοινωνήστε μαζί μας
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Πλύση εξοπλισμού
T-1200 & T-1500 Cabinet Washer Πλυντήριο εξοπλισμού
To Cabinet Washer της Unikon είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό διάφορων τύπων εξοπλισμού όπως μεταφορικά μέσα, εξαρτήματα συσκευασίας, εξαρτήματα γραμμής παραγωγής σκεύη και λοιπό εξοπλισμό.
Ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό καθώς κατασκευάζεται εξοπλισμένο με ανοξείδωτες αντλίες και βρίσκεται σε
συνεχή παραγωγή και ζήτηση από το 1968.
Εαν καθίσταται απαραίτητο, μπορεί
να κατασκευαστεί πλυντήριο το οποίο
θα καλύπτει ακριβώς
τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
9 Μικρή επένδυση με μεγάλη αποδοτικότητα και
ανταποδοτικότητα
9 Εξαρτήματα "Α" κλάσης
διαθέσιμα παγκοσμίως
9 Υγειονομικός σχεδιασμός
9 Χαμηλό κόστος συντήρησης
9 Μικρή σε μέγεθος
9 Εύκολη στη χρήση
9 Πλήρως παραμετροποιήσιμη

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο
Τύπος εξοπλισμού
Δυναμική
Κατανάλωση νερού
Σύστημα θέρμανσης νερού
Υλικό κατασκευής
Αντλία
Σύστημα ψεκασμού
Διαστάσεις
Προαιρετικά
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T-1200

T-1500

Κασόνια, δίσκοι, εργαλεία, σκεύη και λοιπός εξοπλισμός
Αναλόγως καθαριζόμενου εξοπλισμού και ρυθμισμένου χρόνου πλύσης
5 έως 15 λίτρα ανά κύκλο
5 έως 16 λίτρα ανά κύκλο
(ρυθμιζόμενο)
(ρυθμιζόμενο)
Ηλεκτρικό
Ανοξείδωτος χάλυβας 304
2,2 kW, Ανοξείδωτου χάλυβα
3 kW, Ανοξείδωτου χάλυβα
Κινούμενο πλαίσιο (πίσω πρός τα εμπρός κίνηση)
830x1280x1570mm - (μήκος x
1030x1580x1570mm - (μήκος x
πλάτος x ύψος)
πλάτος x ύψος)
Πολλαπλές επιλογές, επικοινωνήστε μαζί μας

Πλυντήριο παλετών / διαχωριστικών
Η πολύχρονη εμπειρία της Unikon στο χώρο του καθαρισμού εξοπλισμού παραγωγής την κάνει να γνωρίζει
πως οι παλέτες και τα διαχωριστικά ρυπαίνονται ιδιαίτερα πολύ λόγω της συνεχούς και εκτεταμένης χρήσης
τους.
Το στάνταρ πλυντήριο έχει δυναμική καθαρισμού 50 έως 100 παλετών / διαχωριστικών την ώρα και απομακρύνει όλους τους ρύπους ακόμη και ρυθμισμένο σε υψηλή ταχύτητα. Το χαμηλό προφίλ εισόδου κάνει τις
μηχανές πολύ εύκολες στη χρήση.
Εάν τηρείτε αυστηρά στάνταρ υγιεινής και θέλετε οι παλέτες σας και τα διαχωριστικά παλετών που χρησιμοποιείτε να καθαρίζονται εύκολα, είτε καθαρίζετε απλά μερικές, είτε εκατοντάδες την ώρα, τα πλυντήρια της
Unikon παρέχουν τον τέλειο καθαρισμό.
Τα πλυντήρια σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για να καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες στο έπακρο. Από
μικρά πλυντήρια χειροκίνητα ρυθμιζόμενα έως πλήρως αυτόματες γραμμές καθαρισμού μπορούμε να προσαρμόσουμε και να παραμετροποιήσουμε τις μηχανές σύμφωνα με τις οδηγίες και προτιμήσεις σας.

9 Μικρή επένδυση με μεγάλη αποδοτικότητα και
ανταποδοτικότητα
9 Εξαρτήματα "Α" κλάσης
διαθέσιμα παγκοσμίως
9 Υγειονομικός σχεδιασμός
9 Χαμηλό κόστος συντήρησης
9 Μικρή σε μέγεθος
9 Εύκολη στη χρήση
9 Πλήρως παραμετροποιήσιμη
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Πλύση εξοπλισμού
ECO-Modular Πλυντήριο τελάρων
Χρησιμοποιείτε τελάρα και χρειάζεστε αρκετό αριθμό καθαρών σε διαθεσιμότητα έτσι ώστε να καλύψετε τις
καθημερινές ανάγκες της γραμμής παραγωγής σας. Μετά από ένα γρήγορο και ενδελεχή καθαρισμό, με συμμόρφωση στα στάνταρ υγιεινής που θέτετε, τα τελάρα πρέπει να βρίσκονται άμεσα πίσω στην αποθήκη σας
για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
Η λύση βρίσκεται στη νέα σειρά πλύσης τελάρων ECO – Modular της UNIKON.
Η UNIKON έχει αναπτύξει τις κατάλληλες λύσεις με ευελιξία προσαρμογής, οι οποίες μπορούν να καλύψουν
από μία χειροκίνητα χειριζόμενη μηχανή έως και μία πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή πλύσης τελάρων.
Η ευελιξία του σχεδιασμού είναι τόσο μεγάλη που έχει σαν αποτέλεσμα να παρέχονται λύσεις πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας συμπεριλαμβάνοντας: Βιομηχανικού τύπου πλυντήρια
για ένα ή περισσότερους τύπους τελάρων, για μεγάλα ή μικρά,
για ελαφρώς ή και πολύ ακάθαρτα, μεμονωμένα ή προσαρμοσμένα in-line στη γραμμή παραγωγής σας.

9 Σύντομος χρόνος παράδοσης
9 Αποσπώμενοι ψεκαστήρες, εύκολα ρυθμιζόμενοι
και καθαριζόμενοι.
9 Μικρή επένδυση με μεγάλη αποδοτικότητα και
ανταποδοτικότητα
9 Εξαρτήματα "Α" κλάσης
διαθέσιμα παγκοσμίως
9 Υγειονομικός σχεδιασμός
9 Χαμηλό κόστος συντήρησης
9 Μικρή σε μέγεθος
9 Εύκολη στη χρήση
9 Πλήρως παραμετροποιήσιμη
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Περιστρεφόμενα ακροφύσια ψεκασμού

Η νέα σειρά της UNIKON η γραμμή ECO-Modular διακρίνεται για την αποτελεσματικότητα της καταναλώνοντας το ελάχιστο δυνατόν νερό και την ενέργεια, μειώνοντας έτσι το κόστος χρήσης.
Στο στάδιο της πλύσης απομακρύνεται η επιμόλυνση, το νερό σε αυτό τι στάδιο φιλτράρεται για καλύτερο
αποτέλεσμα.
Τα τελάρα έπειτα ξεπλένονται με καθαρό νερό, αυτό το νερό επαναχρησιμοποιείτε στο βήμα της πλύσης,
εξασφαλίζοντας χαμηλότερη κατανάλωση νερού. Η χαμηλότερη κατανάλωση νερού επηρεάζει και την κατανάλωση καθαριστικών ουσιών και ενέργειας.
Ευέλικτο χάρη στον αρθρωτό σχεδιασμό είναι δυνατό να προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει απόλυτα
στις απαιτήσεις της όποιας εφαρμογής.
Βασίζεται σε τρία στάδια (προπλύση, κύρια πλύση, και στέγνωμα), με επιλογές διαθέσιμες στο κάθε στάδιο. Σε περίπτωση αύξησης φορτίου
επιπλέον τμήματα μπορούν να προστεθούν ώστε να επιτευχθεί ο όποιος στόχος.
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Τυροκομία - Εξοπλισμός & Συσκευασία

Εξοπλισμός υγειινής
Βιομηχανιών τροφίμων

Η ανοδική πορεία της εταιρείας οφείλεται
στην εμπειρία που έχει αποκτήσει στην
αγορά της Ευρώπης, Ασίας, Κεντρικής και
Νότιας Αμερικής και Αφρικής και ανταποκρίνόμενη σε όλες τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων. Χάρη στην εμπειρία αυτή,
έχει την δυνατότητα να προσφέρει ανταγωνιστικές λύσεις, σύγχρονη τεχνολογία με
ελκυστικούς οικονομικούς όρους, ώστε ο
πελάτης να αποσβέσει γρήγορα καταλάβει
ηγετική θέση στο χώρο του.
Η ομάδα της Storm Engineering SA διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή
μηχανών και εξοπλισμού από ανοξείδωτο
χάλυβα κατασκευάζοντας στις εγκαταστάσεις της σχεδόν όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα των μηχανήμάτων της.
Εξοπλισμός και μηχανές, κατασκευάζονται
από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και AISI
316, κατάλληλα για την χρήση τους με τρόφιμα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Οι μηχανές είναι σύμφωνες με τα πρότυπα ISO 9001: 2008, CE, GOST, και τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/42 /EC και
2006/95 / EC και τις αμερικανικές USDA
ρυθμίσεις.

Η εταιρεία Storm Engineering
SA, μετά από πολύχρονη παρουσία στο χώρο κατασκευής μηχανημάτων στη Βουλγαρία, εγκαθιστά και ενσωματώνει συστήματα
υγιεινής για την βιομηχανία τροφίμων.

Σταθμοί Υγιεινής
10.4011.00 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΟΛΩΝ
Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατα την είσοδο και έξοδο από τον χώρο
εργασίας.
Αποτελείται από απολυμαντή χεριών, περιστρεφόμενους βραχίονες και βούρτσες για τον καθαρισμό και απολύμανση των σολών των παπουτσιών ενσωματωμένα σε ενα σταθμό με κοινό έλεγχο. Κατά την είσοδο στον
χώρο εργασίας, φωτοκύτταρο ενεργοποιεί τις βούρτσες ( ο χρόνος λειτουργίας είναι ρυθμιζομενος). Η σωστή
τοποθέτηση των χεριών στην απολύμανση και ο ψεκασμός με απολυμαντικό υγρό, ξεκλειδώνει τους περιστρεφόμενους βραχίονες και επιτρέπει την διέλευση. Κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας, φωτοκύτταρο
ξεκλειδώνει τους περιστρεφομενους βραχίονες και επιτρέπεται η έξοδος.
Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού
χρησιμοποιείται προγραμματιζόμενος ελεγκτής Siemens, ο οποίος επιτρέπει διάφορες
ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες περιστρέφονται ελεύθερα.
Ο σταθμός είναι διπλής διέλευσης και μπορεί
να είναι αριστερής εκτέλεσης (10.4010.00) ή
δεξιάς εκτέλεσης (10.4011.00).
Μπορεί να είναι και μονής κατεύθυνσης, με
περιστροφή των βραχιόνων μόνο σε μία κατεύθυνση,(αριστερή εκτέλεση: 10.2010.00,
δεξιά εκτέλεση: 10.2011.00).
Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος
εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί
τις προδιαγραφές 2006/42/ЕС ,
2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας
Τάση ελεγκτή
Τροφοδοσία νερού
Αναμονή αποχέτευσης
Χρόνος διέλευσης

400V/3Ph/50Hz
24 V DC
min 2 bar
DN50
5-6 s

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)

1400 mm

Συνολικό μήκος

2060 mm

Μήκος βουρτσών

2x700 mm

Πλάτος

930 mm

Ύψος

1585 mm
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10.4021.00 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΠΟΤΩΝ
Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού
από το χώρο εργασίας.
Αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα και βούρτσα για καθαρισμό μποτών, ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο με κοινό ελεγκτή. Η μονάδα καθαρισμού μποτών αποτελείται από πέντε βούρτσες,
η καθεμία με ηλεκτρομειωτήρα. Κατά την είσοδο στη ζώνη εργασίας, φωτοκύταρο ενεργοποιεί τις βούρτσες (ο
χρόνος περιστροφής είναι ρυθμιζόμενος). Η σωστή τοποθέτηση των χεριών στον απολυμαντή και ο ψεκασμός του απολυμαντικού, ξεκλειδώνει την μπάρα. Κατά την έξοδο από τη ζώνη εργασίας δεύτερο φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την μπάρα και ενεργοποιεί τις βούρτσες.
Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού,
χρησιμοποιείται ελεγκτης Siemens, που επιτρέπει ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες
περιστρέφονται ελεύθερα. Ο σταθμός είναι διπλής κατεύθυνσης και είναι αριστερής
(10.4020.00) ή δεξιάς (10.4021.00) εκτέλεσης. Μπορεί να είναι και μονής κατεύθυνσης, με περιστροφή της μπάρας μόνο κατά
την είσοδο (αριστερή εκτέλεση: 10.2020.00,
δεξιά εκτέλεση: 10.2021.00).
Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος
εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/ЕС ,
2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας
Τάση ελεγκτή
Τροφοδοσία νερού
Αναμονή αποχέτευσης
Χρόνος διέλευσης

400V/3Ph/50Hz
24 V DC
min 2 bar
DN50
8-10 s

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)

1150 mm

Συνολικό μήκος

1810 mm

Μήκος βουρτσών

2x300 mm

Ύψος βουρτσών μποτών

3x300/Ø300 mm

Πλάτος

1170 mm

Ύψος

1640 mm
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Σταθμοί Υγιεινής
10.4200.00 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΟΛΩΝ
Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατά την είσοδο και έξοδο του προσωπικού
από το χώρο εργασίας.
Αποτελείται από απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα, δεξαμενή απολύμανσης σολών (με αυτόματη επιτήρηση στάθμης και συγκέντρωσης απολυμαντικού διαλύματος) και δεξαμενή αποστράγγισης ενσωματωμένα σε κοινό πλαίσιο και κοινό κοντρολερ. Κατά την είσοδο στη ζώνη εργασίας, η σωστή τοποθέτηση των
χεριών στον απολυμαντή και ο ψεκασμός του απολυμαντικού, ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα και
επιτρέπει τη διέλευση. Κατά την έξοδο από τη ζώνη εργασίας, δεύτερο φωτοκύταρο ξεκλειδώνει την περιστρεφόμεηη μπάρα.
Για τον έλεγχο των λειτουργιών του σταθμού,χρησιμοποιείται ελεγκτής Siemens, που
επιτρέπει ρυθμίσεις σε ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, οι βραχίονες
περιστρέφονται ελεύθερα.
Ο σταθμός είναι διπλής κατεύθυνσης και
είναι

αριστερής

(10.4200.00)

ή

δεξιάς

(10.4201.00) εκτέλεσης. Μπορεί να είναι και
μονής κατεύθυνσης, με περιστροφή της μπάρας μόνο κατά την είσοδο (αριστερή εκτέλεση: 10.2200.00, δεξιά εκτέλεση: 10.2201.00).
Ο σταθμός είναι κατασκευασμένος εξολοκλήρου από ανοξείδωτο
χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/ЕС,
2006/95/EC και USDA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας
Τάση ελεγκτή
Εγκατεστημένη ισχύς
Τροφοδοσία νερού
Αναμονή αποχέτευσης
Χρόνος διέλευσης

230V/50Hz
24 V DC
0,13 kW
min 2 bar
DN50
~8 s

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)

1400 mm

Συνολικό μήκος

2027 mm

Μήκος δεξαμενής απολύμανσης

600 mm

Μήκος αποστραγγιστικής
δεξαμενής
Πλάτος

800 mm

Ύψος

1650 mm
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930 mm

10.4013.50 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ
Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής κατα την είσοδο και έξοδο από τον χώρο
εργασίας.
Αποτελείται από νιπτήρα με φωτοκύταρα, βούρτσες καθαρισμού σολών και απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπαριέρα. Κατά την είσοδο στο χώρο εργασίας, φωτοκύταρο ενεργοποιεί την περιστροφή των
βουρτσών. Το πλύσιμο των χεριών επιτηρείται από δύο φωτοκύταρα – το ένα στην δοσομέτρηση του υγρού
σαπουνιού και το άλλο το νερό. Μόνο μετά απο το πλύσιμο των χεριών και την απολύμανσή τους, απελευθερώνεται η περιστρεφόμενη μπάρα και επιστρέπει την είσοδο στο χώρο εργασίας. Κατά την έξοδο φωτοκύταρο
ξεκλειδώνει την περιστρεφόμενη μπάρα και ενεργοποιεί τις βούρτσες καθαρισμού σολών.
Για τον έλεγχο του σταθμού χρησιμοποιείται
προγραμματιστής Siemens, ο οποίος επιτρέπει σειρά ρυθμίσεων σε ευρύ φάσμα. Σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος η μπαριέρα
περιστρέφεται ελεύθερα.
Ο σταθμός είναι διπλής κατεύθυνσης και μπορεί
να είναι αριστερής (10.4012.50) ή δεξιας εκτέλεσης (10.4013.50). Μπορεί να είναι μονής κατεύθυνσης, με περιστροφή της μπαριέρας μόνο κατα
την είσοδο. (αριστερή εκτέλεση : 10.2012.50, δεξιά εκτέλεση : 10.2013.50).

Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από
ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και
πληρεί

τις

προδιαγραφές

2006/42/ЕС,

2006/95/EC και USDA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας
Τάση ελεγκτή
Εγκατεστημένη ισχύς
Τροφοδοσία νερού
Αναμονή αποχέτευσης

400V/3Ph/50Hz
24 V DC
0,7 kW
min 2 bar
DN50

Χρόνος διέλευσης

~12-14 s

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)

1200 mm

Συνολικό μήκος

1820 mm

Μήκος βουρτσών

2x500 mm

Πλάτος

955 mm

Ύψος

1585 mm
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Σταθμοί Υγιεινής
10.4212.00 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΝΙΠΤΗΡΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΟΛΩΝ
Ο σταθμός προορίζεται για τον έλεγχο της προσωπικής υγιεινής των εργαζομένων κατα την είσοδό και έξοδό
τους από το χώρο εργασίας.
Αποτελείται από νιπτήρα για το πλυσιμο των χεριών, καθαρισμό σολών με βουρτσες, λεκάνη απολύμανσης
των σολών κι απολυμαντή χεριών με περιστρεφόμενη μπάρα. Ο νιπτήρας έχει ενσωματωμένο διανομέα υγρού
σαπουνιου, που ενεργοποιείται με φωτοκύταρο. Ο καθαρισμός των σολών γίνεται με δύο περιστρεφόμενες
βούρτσες με αυτόματο σύστημα ψεκασμού καθαριστικού υγρού. Η λεκάνη απολύμανσης είναι με αυτόματο σύστημα ελέγχου στάθμης και ελέγχου συγκέντρωσης απολυμαντικού. Μόνο μετά το πλύσιμο των χεριών και την
απολύμανση τους, ξεκλειδώνει η μπαριέρα. Κατά
την έξοδο από το χώρο εργασίας, φωτοκύταρο
ξεκλειδώνει την μπαριέρα και ενεργοποιεί την περιστροφή των βουρτσών.
Ο έλεγχος του σταθμού γίνεται μέσω προγραμματιστή Siemens, ο οποίος επιτρέπει σειρά ρυθμίσεων με ευρύ φάσμα. Σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος, η μπαριέρα περιστρέφεται ελεύθερα.
Ο σταθμός είναι διπλής κατεύθυνσης και μπορεί να είναι αριστερός (10.4212.00) ή δεξιός
(10.4213.00). Μπορεί να είναι μονής κατεύθυνσης, με κατεύθυνση περιστροφής της μπαριέρας
μόνο προς μία κατεύθυνση. (Δεξιός: 10.2212.00,
αριστερός : 10.2213.00).
Είναι κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί
τις προδιαγραφές 2006/42/ЕС, 2006/95/EC και
USDA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας
Τάση ελεγκτή
Εγκατεστημένη ισχύς
Τροφοδοσία νερού
Αναμονή αποχέτευσης

400V/3Ph/50Hz
24 V DC
0,7 kW
min 2 bar
DN50

Χρόνος διέλευσης

~12-14 s

Μήκος (χωρίς σκαλοπάτια)

1700 mm

Συνολικό μήκος

2326 mm

Μήκος βουρτσών

2x500 mm

Πλάτος

950 mm

Ύψος

1585 mm
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12.1100.00 - ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΟΤΩΝ
Η μηχανή είναι σταθερή και προορίζεται για το πλύσιμο των μποτών κατά την είσοδο και έξοδο από το χώρο
εργασίας. Αποτελείται από τρείς βούρτσες, η κάθεμία με ανεξάρτητο ηλ/μειωτήρα, πλαίσιο με σκαλοπάτια
και προστατευτικά, σύστημα ψεκασμού καθαριστικού υγρού, αυτόματη δοσομέτρηση απορυπαντικού και
ελεγκτή. Η περιστροφή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με μπουτόν αφής. Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις προδιαγραφές 2006/42/ЕС, 2006/95/EC
και USDA.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας
Τάση ελεγκτή
Εγκατεστημένη ισχύς
Τροφοδοσία νερού
Αναμονή αποχέτευσης

400 V/3 Ph/50 Hz
24 V DC
0,6 kW
min 2 bar
DN50

Χρόνος διέλευσης

~12-14 s

Μήκος

780 mm

Μήκος βούρτσας σολών

300 mm

Ύψος βουρτσών μποτών

2хØ300/300 mm

Πλάτος

806 mm

Ύψος

1154 mm

15.0111.00 - ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ
Ο μηχανισμός προορίζεται για τον έλεγχο της εισόδου στο χώρο εργασίας. Φωτοκύταρο ενεργοποιεί το ξεκλείδωμα της περιστρεφόμενης μπάρας. Είναι επιτοίχιος και μπορεί να είναι μονής κατεύθυνσης αριστερής
(15.0113.00) ή δεξιάς (15.0111.00) κατεύθυνσης. Η περιστρεφόμενη μπάρα μπορεί να περιστρέφεται και
προς τις δύο κατευθύνσεις είτε αριστερής (15.0114.00) είτε δεξιάς (15.0112.00). Για την διασφάλιση απροβλημάτιστης διέλευσης σε περίπτωση ανάγκης, με την απουσία ρεύματος η μπάρα περιστρέφεται ελεύθερα.
Κατά παραγγελία μπορεί να κατασκευαστεί και με «σπαστούς» βραχίονες.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση λειτουργίας
Τάση ελεγκτή
Εγκατεστημένη ισχύς
Τροφοδοσία νερού
Αναμονή αποχέτευσης

400 V/3 Ph/50 Hz
24 V DC
0,6 kW
min 2 bar
DN50

Χρόνος διέλευσης

~12-14 s

Μήκος

780 mm

Μήκος βούρτσας σολών

300 mm

Ύψος βουρτσών μποτών

2хØ300/300 mm

Πλάτος

806 mm

Ύψος

1154 mm

Είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
χάλυβα 1.4301 (AISI 304) και πληρεί τις
προδιαγραφές 2006/42/ЕС,
2006/95/EC και USDA.
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Denesters περιεκτών

H Carsoe Κατασκευάζει και παράγει ένα ευρύ φάσμα
λύσεων ως στάνταρ μοντέλα αλλά και ως λύσεις παραμετροποιημένες σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
(custom made solutions).
Οι λύσεις αυτές αποτελούνται από:
• Διανεμητές (denesters)
• Ταινιόμεταφορείς
• Μεταφορείς ελικοειδούς κοχλία
• Κάθετους μεταφορείς ελικοειδούς κοχλία
• Αναβατόρια
• Μηχανές μεριδοποίησης
• Καρότσια και δοχεία
Στόχος της εταιρείας είναι η ευελιξία και η αποδοτικότητα σε οτιδήποτε κατασκευάζει, πράγμα το οποίο της
δίνει την ευχέρεια στο να σας παρέχει το πλήρες εύρος
της εμπειρογνωσίας της σε ξεχωριστές για κάθε περίπτωση λύσεις.
Κατασκευάζει λύσεις λιανικής, παραμετροποιημένες
και OEM (εξαρτήματα και μηχανές) για κομβικούς πάροχους της βιομηχανίας του εξοπλισμού επεξεργασίας
τροφίμων ανά τον κόσμο.
Διαχειρίζεται και έχει τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας
παραγωγής εξοπλισμού, από τη μελέτη, την ανάπτυξη,
την παραγωγή, τη διανομή και το after sales service.

Η Carsoe είναι ο διεθνής συνεργάτης σας για δημιουργικές και
λειτουργικές λύσεις στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων και
παρά την τεράστιά της επιτυχία
διατηρεί ανέπαφες της συμπαγείς ρίζες της στην αριστοτεχνική
παράδοση και τα αυστηρά κατασκευαστικά στάνταρ της Δανίας.

DENESTER & BUFFER ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ
ANYTRAY CLEANLINE DENESTER (Διανεμητής)
H σειρά διανεμητών Anytray Cleanline Denester είναι μια ομάδα συστημάτων διανομής δισκίων PET με
δυναμική έως 150+ δισκία το λεπτό. Το σύστημα διαχωρίζει τα δισκία γρήγορα και με ακρίβεια για να συνεχίσουν την πορεία τους στη γραμμή παραγωγής/συσκευασίας. Ο πιο μικρός σε μέγεθος διανεμητής του
κόσμου, παρέχει τη δυνατότητα εναλλαγής δισκίων, είτε αυτά είναι κοινών διαστάσεων είτε πιο ειδικά
κατασκευασμένα, σε μόλις ένα λεπτό και μάλιστα χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Οι διανεμητές AnyTray Cleanline Denester κατασκευάζονται κατά παραγγελία
για δισκίο συγκεκριμένου μήκους και πλάτους αλλά μπορούν να διαχειριστούν
επίσης, δισκία διαφορετικού βάθους και υλικού.
Κύρια χαρακτηριστικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέγιστη δυναμική έως 150+ δισκία το λεπτό – αναλόγως σχήματος και συνολικού όγκου.
Μέγιστες διαστάσεις δισκίου 265χ325mm
Πλήρης έλεγχος της ταχύτητας διανομής
Ενσωματώνονται πολύ εύκολα σε υφιστάμενες γραμμές παραγωγής/συσκευασίας
Πνευματική ή ηλεκτρική λειτουργία
Μικροί σε μέγεθος
Εναλλαγή μεγέθους δισκίων χωρίς εργαλεία σε ένα λεπτό
Ελάχιστα κινητά μέρη
Χαμηλό κόστος συντήρησης
Υγειονομικός σχεδιασμός
Ταχύτατη απόσβεση

Δείτε video
(ανοιγει στο youtube)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βάρος
Μέγιστο μήκος δισκίου
Μέγιστο πλάτος δισκίου
Ύψος τροφοδοσίας

55kg
360mm
280mm
1000mm +/- 350mm

Ύψος εκφόρτωσης

1000mm +/- 350mm

Τροφοδοσία

1x100-240 VAC+N+PE

Κατανάλωση αέρα

300l (120 δισκία/λεπτό)

Πίεση αέρα

6 Bar

Θερμοκρασία λειτουργίας

0°C-60°C

Θερμοκρασία προϊόντος

-10°C-60°C

Τύπος ανοξείδωτου χάλυβα
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Single rack Cleanline.
Το Anytray Single Rack είναι βάση στήριξης για το διανεμητή AnyTray Cleanline.
Έρχεται εξοπλισμένο με ηλεκτρικό ή πνευματικό πίνακα ελέγχου και μπορεί να ενσωματωθεί σε μία γραμμή παραγωγής με τρείς
(3) τρόπους (Mode) λειτουργίας: Mode 1
Διανομή δισκίων κατόπιν σήματος από τη
γραμμή παραγωγής με τη δυνατότητα αναμονής στην ουρά (queue function). Mode 2
Διανομή δισκίων ενεργοποιούμενη από εξωτερικό σήμα. Mode 3 Χειροκίνητη ρύθμιση
της ταχύτητας διανομής των δισκίων

ANYTRAY CLEANLINE BUFFER
To AnyTray Cleanline Buffer είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί σε συνδυασμό με το Anytray Cleanline
Denester φορτώνοντάς το αυτόματα με δισκία και με δυναμική έως 150+ δισκία το λεπτό.
Η αυτόματη παροχή του Anytray Cleanline Denester με δισκία ερχόμενα από το buffer, φορτωμένο με δισκία
σε μέγιστο ύψος (full stack), χρειάζεται λιγότερη χειρωνακτική εργασία μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας. Το
σύστημα μπορεί να διαχειριστεί δισκία διαφορετικών μεγεθών και σχημάτων.
Μια ευέλικτη λύση για να μεταβείτε εύκολα από την παραγωγή που βασίζεται σε χειρωνακτική εργασία , σε
μια αυτοματοποιημένη λύση με μία από της αυτόματες μηχανές της σειράς.
Κύρια χαρακτηριστικά:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Μέγιστη δυναμική έως 150+ δισκία το λεπτό – αναλόγως σχήματος και συνολικού
όγκου.
Ενσωματώνονται πολύ εύκολα σε υφιστάμενες γραμμές παραγωγής/συσκευασίας
Συμπεριλαμβάνει έξυπνο σύστημα ελέγχου
Μέγιστες διαστάσεις δισκίου 265χ325mm
Αυτόματη πλήρωση δισκίων στο AnyTray
Denester
Ελάχιστα κινητά μέρη
Υγειονομικός σχεδιασμός
Ταχύτατη απόσβεση
Εναλλαγή μεγέθους δισκίων χωρίς εργαλεία σε ένα λεπτό

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βάρος
Μέγιστο μήκος δισκίου
Μέγιστο πλάτος δισκίου
Ύψος τροφοδοσίας

133kg
360mm
280mm
1300 +/- 250mm

Ύψος εκφόρτωσης

1300 +/- 250mm

Τροφοδοσία
Κατανάλωση αέρα
Πίεση αέρα

•
•

Ειδικες λυχνίες ανίχνευσης χαμηλής ποσότητας ή έλλειψης δισκίων.
Ειδικά διαμορφωμένο μήκος ταινιόδρομου του Buffer

1x230 VAC+N+PE
300l (120 δισκία/λεπτό)
6 Bar

Θερμοκρασία λειτουργίας

0°C-60°C

Θερμοκρασία προϊόντος

-10°C-60°C

Τύπος ανοξείδωτου χάλυβα

Προαιρετικά:

Δείτε video του buffer
με custom λύση για
μετακίνηση των δισκίων
στο πλάι
(ανοιγει στο youtube)

AISI 304
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Παλετοκιβώτια & παλέτες

H Dolav Plastic Products ειδικεύεται στην κατασκευή παλετοκιβωτίων με έγχυση δομικού αφρού υψηλής πυκνότητας (HDPE). Η
μοναδική αυτή τεχνολογία, δίνει τη δυνατότητα κατασκευής παλετοκιβωτίων στα οποία το πάχος των τοιχωμάτων συμβάλλει στην
αντοχή και την στατικότητά τους.
Τα παλετοκιβώτια είναι UV σταθεροποιημένα, ανακυκλώσιμα και
σύμφωνα με τα ISO: ISO 9001:2015, 14001:2015 και 18001:2007
καθώς είναι και επίσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό στάνταρ
ΕΝ840, τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 528/2012 και το American
environmental standards υπ’ αριθμόν 40CFR 264.175
Η Dolav έχει αναπτύξει δυο πολύ σημαντικές καινοτόμες λύσεις
για τη βιομηχανία τροφίμων.
Η πρώτη αφορά το ανιχνεύσιμο μαγνητικό υλικό το οποίο βρίσκεται ενσωματωμένο στον υψηλής αντοχής δομικό αφρό από τον
οποίο είναι κατασκευασμένα τα παλετοκιβώτια. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εφικτή η ανίχνευση των πλαστικών ξένων σωμάτων
στις τροφές από τους ανιχνευτές μετάλλων, λύση σύμφωνη με
τα στάνταρ του FDA (Food and Drug Administration) των Η.Π.Α
.
Η δεύτερη αφορά την αντιμικροβιακή κατασκευή των παλετοκιβωτίων. Χάρη στο ειδικά κατασκευασμένο υλικό τους, μειώνουν την
ανάπτυξη παθογόνων έως και 99.5% μέσα σε δύο ώρες, καταπολεμώντας αποδεδειγμένα όλα τα βακτηρίδια, μικρόβια, μύκητες
και μούχλας κοινού τύπου, για όλη τη διάρκεια της αναμενόμενης
διάρκειας ζωής των προϊόντων. Ειδικότερα, επειδή η προστασία
αυτή έρχεται μέσω υλικού κατασκευής και όχι διαμέσου κάποιας
επικάλυψης, η διάρκεια ζωής των παλετοκιβωτίων επιμηκύνεται
σημαντικά με αποτέλεσμα το κέρδος σε βάθος χρόνου, εφ’ όσον
δε χρειάζονται συχνή αντικατάσταση λόγω φθοράς επικαλύψεων.

H Dolav Plastic Products ιδρύθηκε στο Νότιο Ισραήλ το 1973 και
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και τη διάθεση παλετοκιβωτίων
υψηλής αντοχής. Παρέχει διπλή
ασφάλεια ειδικά για τη βιομηχανία
τροφίμων καθώς τα παλετοκιβώτια κατασκευάζονται από Ανιχνεύσιμο υλικό και η κατασκευή τους
είναι αντιμικροβιακή.

ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ & ΠΑΛΕΤΕΣ
ACE 1000 Solid - Premium σειρά παλετοκιβωτίων
Τα παλετοκιβώτια της σειράς είναι φτιαγμένα από υλικά ειδικά ανεπτυγμένα με πιστοποιημένη καταλληλόλητα
για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων (Food Grade).
Είναι φτιαγμένα για να αντέχουν θερμοκρασίες από -40C έως +60C που σημαίνει πως είναι κατάλληλα για
αποθήκευση προϊόντων σε ψύξη.
Για την πρόσθετη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα στο χρόνο και την επαναλαμβανόμενη χρήση, είναι εξοπλισμένα με εγκάρσια ενίσχυση.
Πάνω από 1,000,000 σε χρήση παγκοσμίως
Στιβαρή κατασκευή για εργασίες βαρέως τύπου
Πιστοποιηση καταλληλότητας άμεσης επαφής με τρόφιμα
Εγκάρσια ενίσχυση
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Υγειονομικός σχεδιασμός

Παραλλαγές

Ace Solid
special height SH-440

Ace Solid
special height SH-1250

Ace Solid
special length SL-2160

Δεδομένων παρεκκλίσεων στην διαδικασία παραγωγής
το βάρος μπορεί να διαφέρει κατά ± 1.5%.
Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν κατά ±1%.
Το μέγιστο βάρος φόρτωσης σε στοίβα αναφέρεται σε κάθετη
στοίβαξη όταν το βάρος του κάθε κιβωτίου δε ξεπερνά τα 750kg
Επίσης διαθέσιμο σε συνδυασμό με συμπαγείς τοίχους και διάτρητη βάση ή διάτρητη βάση και συμπαγείς τοίχους

Ace Solid
Stackable wheels

Με άνοιγμα

Με πορτάκι
στο άνω τμήμα

Τεχνικά χαρακτηριστικά (standard έκδοση)
Εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm
Εσωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm
Χωρητικότητα σε όγκο (λίτρα)
Βάρος (kg)

1200x1000x740
1128x928x585
605
38.50

Μέγιστο βάρος φόρτωσης (τεμαχίου)

1200

Μέγιστο βάρος φόρτωσης σε στοίβα
(κατώτερο τεμάχιο)
Υλικό κατασκευής

5000

Θερμική αντοχή
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Δομικός αφρός υψηλής πυκνότητας (HDPE)
-40oC έως +60oC

ΜΗ-800 και ΜΗ 1000 σειρά παλετών.
Οι παλέτες της Dolav κατασκευάζονται με τις ίδιες προδιαγραφές και συμμόρφωση στα στάνταρ της βιομηχανίας τροφίμων,
υγειονομικά σχεδιασμένες και έυκολες στον καθαρισμό και το
στέγνωμα. Διατίθενται και σε έκδοση με ενίσχυση
Τεχνικά χαρακτηριστικά
MH-800

MH-1000

Συμπαγής/Διάτρητη
Standard

Συμπαγής/Διάτρητη
Ενισχυμένη

Συμπαγής/Διάτρητη
Standard

Συμπαγής/Διάτρητη
Ενισχυμένη

Μήκος

1200 mm

1200 mm

1200 mm

1200 mm

Πλάτος
Ύψος
Βάρος χωρίς φόρτωση (kg)

800 mm
160 mm
17.8 kg

800 mm
160 mm
20.8 kg

1000 mm
160 mm
22 kg

1000 mm
160 mm
26.2 kg

Μέγιστο βάρος φόρτωσης
καθήμενο σε στατική επιφάνεια
Μέγιστο βάρος φόρτωσης για
χρήση με κλάρκ

7500 kg

7500 kg

7500 kg

7500 kg

1800 kg

1800 kg

1800 kg

2000 kg

H DOLAV® στη βιομηχανία τροφίμων
Χωρίς κρυφά σημεία συσσώρευσης υπολειμμάτων

Εγκεκριμένα για είδη
διατροφής
Campden BRI

Χωρίς κοιλότητες
Φτιαγμένα από ένα καλούπι
μονοκόματα, χωρίς ενώσεις

Πιστοποίηση TUV

ISO 9001
Υγειονομικός
σχεδιασμός

ISO 14001
Πιστοποιήσεις

Μοναδική
τεχνολογία
Κατασκευή με έχγυση
δομικού αφρού υψηλής
πυκνότητας (HDPE)
Πρώτες ύλες μοναδικές
στο είδος τους

(καινοτομία)

Αντιμικροβιακό πρόσθετο υλικό
Ανιχνέυσιμο πρόσθετο υλικό
Μπορεί επιπρόσθετα
να εγκατασταθεί RFID ταυτότητα
για διαχείριση στόκ ή διανομής
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Πλαστικά τελάρα

H Congost πιστεύει πως η έννοια ποιότητα δε πρέπει να
αφορά μόνο τα υλικά κατασκευής.
Πιστεύει πως η άριστη ποιότητα κατασκευής πρέπει να συνοδεύεται και από άριστο service και τεχνική υποστήριξη
καθώς και απλότητα και ευθύτητα στη συνεργασία, για μια
αρμονική σχέση εμπιστοσύνης με τις βιομηχανίες στις οποίες παρέχει λύσεις.
Η μακρόχρονη παρουσία της δίπλα στη βιομηχανία τροφίμων, την καθιστά άριστο γνώστη των αναγκών της και κατά
συνέπεια τον πιο κατάλληλο συνεργάτη παροχής ειδικευμένων λύσεων για αυτή.
Το ευρύ φάσμα προϊόντων της συμπεριλαμβάνει: Στοιβάξιμα και φωλιαστά τελάρα, παλέτες, πλαστικές πλάκες πατωματοποιείας, κάδους απορριμμάτων, πλαστικά φράγματα,
πλαστικά καρότσια και δοχεία χωρητικότητας από 7 έως και
1120 λίτρων.

Η Congost είναι εταιρεία με έδρα
την Ισπανία και 50ετή εμπειρία
στο χώρο των πλαστικών. Η πολιτική και ταυτόχρονα μυστικό της
επιτυχίας της Congost είναι ότι
αναπτύσσει διαχρονικές σχέσεις
συνεργασίας και όχι πελατειακές
με αποτέλεσμα να βοηθά και να
αναπτύσσεται και η ίδια με τις βιομηχανίες στις οποίες παρέχει λύσεις.

ΤΕΛΑΡΑ & ΚΑΡΟΤΣΙΑ
Στοιβάξιμα και φωλιαζόμενα τελάρα
Τα τελάρα τύπου Euro Stack and Nest διαθέτουν συμπαγή τοιχώματα και ανοικτού τύπου χειρολαβές. Είναι
φτιαγμένα από οικολογικό HDPE κατάλληλο για τρόφιμα και έχουν διαστάσεις 600x400x200 mm. Διαθέσιμα
σε πολλά χρώματα.
6401 Τελάρο με συμπαγή τοιχώματα
Εξωτερικές

Χωρητικότητα

Χρώμα

Υλικό

διαστάσεις
600x400x200

Τμχ ανά
παλέτα

40 Λίτρα

HDPE

76

Εσωτερικές διαστάσεις

Κατάλληλο για αποθήκευση προϊόντων
σε θερμοκρασίες από -35ºC έως και +80ºC

Τα τελάρα τύπου Euro Stack and Nest διατίθενται σε άλλες 2 εκδόσεις με διάτρητα τοιχώματα στο 1/4,1/2
και πλήρως διάτρητο σε όλες του τις επιφάνειες.

Στοιβάξιμα τελάρα
Τα τελάρα τύπου Euro Pool διαθέτουν συμπαγή τοιχώματα και ανοικτού τύπου χειρολαβές. Είναι φτιαγμένα από οικολογικό HDPE κατάλληλο για τρόφιμα, συμπαγή, εξαιρετικά ανθεκτικά και έχουν διαστάσεις
600x400x200 mm. Διαθέσιμα σε πολλά χρώματα.
Ε-1

Τελάρο Euro-Pool

Εξωτερικές

Χωρητικότητα

Χρώμα

Υλικό

διαστάσεις
600x400x200

Τμχ ανά
παλέτα

20 Λίτρα

HDPE

76

Εσωτερικές διαστάσεις (mm)

Ε-2

Τελάρο Euro-Pool

Εξωτερικές

Χωρητικότητα

Χρώμα

Υλικό

διαστάσεις
600x400x200

Τμχ ανά
παλέτα

40 Λίτρα

HDPE

48

Εσωτερικές διαστάσεις (mm)
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Τελάρο Euro-Pool

Ε-3

Εξωτερικές

Χωρητικότητα

Ε-4
Χρώμα

Υλικό

διαστάσεις
600x400x200

60 Λίτρα

HDPE

Τελάρο Euro-Pool

Τμχ ανά

Εξωτερικές

παλέτα

διαστάσεις

28/40

600x400x200

Χωρητικότητα

Χρώμα

Υλικό

Τμχ ανά
παλέτα

10 Λίτρα

HDPE

Εσωτερικές διαστάσεις (mm)

152

Εσωτερικές διαστάσεις (mm)

Καρότσια Euro Size
Τα πλαστικά καρότσια μεταφοράς τελάρων είναι ο ιδανικός τρόπος για να μετακινείτε τα προϊόντα σας σε στοίβες μέσα στο χώρο εργασίας/αποθήκευσης. Είναι φτιαγμένα από Food Grade πλαστικό και είναι υγειονομικά
σχεδιασμένα για εύκολο καθαρισμό.

30001

Καρότσι για τελάρα διαστάσεων 600χ400 και 400χ300

Εξωτερικές

Βάρος

Βάρος

διαστάσεις

τεμαχίου

φόρτωσης

3.6kg

250kg

Μ.620mm Π.420mm
Τροχοί ø 100mm

Χρώμα

Υλικό

Τμχ. ανά
παλέτα

PPCOP

60

4 πλήρως περιστρεφόμενοι τροχοί σε πιρούνα πολυαμιδίου

30002

Καρότσι για τελάρα διαστάσεων 600χ400 και 400χ300

Εξωτερικές

Βάρος

Βάρος

διαστάσεις

τεμαχίου

φόρτωσης

4.650kg

250kg

Μ.620mm Π.420mm
Τροχοί ø 100mm

Χρώμα

Υλικό

Τμχ. ανά
παλέτα

PPCOP

60

4 πλήρως περιστρεφόμενοι τροχοί σε μεταλλική πιρούνα
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Υλικά συσκευασίας

Η πολυετής εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων έχει εκτοξεύσει την
εταιρεία μας στην κορυφή της προτίμησης των επαγγελματιών τυροκομίας /
γαλακτοκομικών.
Παρέχουμε υλικά συσκευασίας πρώτης τάξης, κατάλληλα για τη βιομηχανία
τυροκομίας/γαλακτοκομικών, προσεκτικά επιλεγμένα, για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν καθώς και για για
το χαμηλό κόστος τους.
Τα υλικά μας παρέχουν την απόλυτη
ασφάλεια, αισθητικό αποτέλεσμα και
αποδοτικότητα καθώς είναι δοκιμασμένα και προσεκτικά επιλεγμένα για
κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τις
συγκεκριμένες ανάγκες της γραμμής
παραγωγής σας.

Κατόπιν επανειλημμένων δοκιμών
ποιότητας, αντοχής και καταλληλότητας για την τυροκομία έχουμε
επιλέξει υλικά συσκευασίας πρώτης τάξης, τα οποία συμβάλλουν
στην παρουσίαση και αντοχή των
προϊόντων σας στα ράφια λιανικής, τη μεταφορά για μεταποίηση
ή την αποθήκευση και διανομή.

Υλικά συσκευασίας
Σακούλες Vaccuum
Κατασκευασμένες για τυριά, κατάλληλες για συσκευασία κενού αέρος ή
τροποποιημένης ατμόσφαιρας, παρέχουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής
στο ράφι και προστασιά κατά την αποθήκευση ή μεταφορά του προϊόντος
σας.
•
•
•
•
•
•
•

Διαθέσιμες ως σακούλες μεσαίας σφράγισης (PA/PE) ή υψηλής (PA/
EVOH/PE)
Στάνταρ συσκευασίας ή για μαγείρεμα εντός συσκευασίας (cook in)
Κορυφαία προστασία συσκευασίας από εκδορά ή διάτρηση
Σφράγιση τριών όψεων ή κλυκινδρική (κάτω σφράγιση)
Διάφορα στάνταρ πάχη
Κατάλληλες για εκτύπωση φλεξογραφίας σε υψηλή ποιότητα
Κορυφαία διαύγεια για εντυπωσιακή παρουσίαση του προϊόντος

CH-B7 Σακούλες Θερμοσυρρίκνωσης
Πλεονεκτήματα
Ημιδιαπερατές στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) από το
εσωτερικό της συσκευασίας προς το περιβάλλον: Απαραίτητο χαρακτηριστικό για τα τυριά που συνεχίζουν να ωριμάζουν
και μετά τη συσκευασία. Το CO2 που παράγεται απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.
Χαμηλή διαπερατότητα υδρατμών: το συσκευασμένο τυρί
διατηρεί την ομοιογένειά του και δε ξεραίνεται.
Μέγιστη αντοχή στη διάτρηση
Υψηλότερη ικανότητα συρρίκνωσης

Τύποι:
Ευθείας σφράγισης (Straight Sealing): Πλάτος 200-425mm, Μήκος 100-800mm
Ημί-κυκλικής σφράγισης (Semi circular sealing): Πλάτος 200-425mm, Μήκος 100-800mm
Πλευρικής σφράγισης (Side sealing): Πλάτος 80-125mm, Μήκος 200-425mm

CPP/CPE Φίλμ Θερμοσυρρίκνωσης (PET)
Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•

Εξαιρετική γυαλάδα και διαφάνεια, κάνει το προϊόν να ξεχωρίζει.
Εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα
Υψηλό ποσοστό προστασίας από την εξωτερική ατμόσφαιρα,
καθυστερεί την οξείδωση του προϊόντος επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής του.
Εφαρμόζεται ομοιόμορφα
Διαθέτει αντιθολωτικές ιδιότητες
Χαμηλό ειδικό βάρος
Κατάλληλο για εκτύπωση
(φλεξογραφία)
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CP Φίλμ Θερμοδιαμόρφωσης PET
Κατάλληλο για σφράγιση συσκευασιών σε εξοπλισμό διάφορων τύπων, κενού ή τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) και
flow pack.
Χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•

Εξαιρετική γυαλάδα και διαφάνεια, κάνει το προϊόν να ξεχωρίζει.
Εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα
Υψηλό ποσοστό προστασίας από την εξωτερική ατμόσφαιρα, καθυστερεί την οξείδωση του προϊόντος επιμηκύνοντας τη διάρκεια
ζωής του.
Εφαρμόζεται ομοιόμορφα
Διαθέτει αντιθολωτικές ιδιότητες
Χαμηλό ειδικό βάρος

Λύσεις ειδικά διαμορφωμένες για τις ανάγκες σας
Custom made solutions
Η SIVVAS A.E. διαθέτει τμήμα εξοπλισμού και αναλώσιμων
άρτια καταρτισμένο σε θέματα συσκευασίας και λύσεων ακόμη και για τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις προϊόντων.
Βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας ως συνεργάτες, για συμβουλές και λύσεις με στόχο τη βελτιστοποίηση και την αύξηση
της παραγωγικότητας των γραμμών παραγωγής σας.
Εναλλακτικά μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε και
να υλοποιήσετε ενα νέο προϊόν σύμφωνα με τις πιο σύχρονες
τάσεις συσκευασίας και στάνταρ ασφάλειας τροφίμων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

