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.
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H εταιρεία είναι συνδεδεμένη σε όλο τον κόσμο
από τις εγκαταστάσεις της στην Στουτγάρδη και
το εργοστάσιο στο Άλεν και εκπροσωπείται μόνιμα σε περισσότερες από 120 χώρες.
Για δεκαετίες, διευθυντές παραγωγής σε μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε μεγάλες επιχειρήσεις και στις πέντε ηπείρους και σε
περισσότερες από 130 χώρες, βασίστηκαν στα
κούτερ και τα μίξερ του οίκου Seydelmann. Η
εταιρεία έχει επίσης πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη ολόκληρων γραμμών παραγωγής.
Οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές της Seydelmann
τοποθετούν υψηλές απαιτήσεις σε υλικά, τεχνολογία και επεξεργασία για ανάπτυξη, σχεδιασμό
και κατασκευή.
Η συνεχής ανάπτυξη και η 24ωρη εξυπηρέτηση
και υποστήριξη παγκοσμίως διασφαλίζουν ότι η
Seydelmann κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως
ως κατασκευαστής μηχανών επεξεργασίας τροφίμων.

Η Seydelmann KG ιδρύθηκε το
1843 και προωθεί την ανάπτυξη,
την παραγωγή και την διανομή
μηχανημάτων υψηλής απόδοσης
για την επεξεργασία τροφίμων
για περισσότερα από 175 χρόνια. Στην οικογενειακή ιδιοκτησία
για έξι γενιές και με σταθερές ρίζες στην νότια Γερμανία.

Μίξερ & Μίξερ κενού
Μίξερ σειράς MR από τη Seydelmann
Tα μηχανήματα προσφέρουν τη δυνατότητα επεξεργασίας ελιάς με αξιοσημείωτη ποιότητα κοπής.
Με δυνατότητα γρήγορης αλλαγής του δίσκου κοπής για μεγαλύτερη ευελιξία με πλήρως αυτόματο ταινιόδρομο τροφοδοσίας. Εγκεκριμένη από USDA και WDTCP, με εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.
Η πρωτοποριακή και μοναδική γεωμετρία των μίξερ της Seydelmann, επιτρέπει την εντατική, γρήγορη και
στιβαρή ανάμειξη και πλήρη εκκένωση. Η προαιρετικά ενσωματωμένη συσκευή ζύγισης, η οποία καθορίζει το τρέχον βάρος του μείγματος, εξασφαλίζει ότι τα συστατικά έχουν προστεθεί στην σωστή ποσότητα.
Η συγκόλληση χωρίς κενά είναι χαρακτηριστική για την Seydelmann, καθώς και ο στερεός σχεδιασμός
από ανοξείδωτο χάλυβα στο πλαίσιο της μηχανής και της χοάνης, καθιστούν τα μηχανήματα στιβαρά,
αξιόπιστα και μακράς διαρκείας.
Έλεγχος & Λειτουργία
Οι μηχανές έρχονται με το
Command 600 ως στάνταρ και με
τα εξής χαρακτηριστικά:
• Οθόνη αφής προστατευμένη
σε ξεχωριστό κουτί
• Προβολή βασικών λειτουργιών
όπως: συνολικός χρόνος μίξης,
χρόνος μεταξύ επαναλήψεων,
χρόνος παύσης, θερμοκρασίας, ποσοστά νερού, έγχυση
υγρών, βάρος
• Προβολή σφαλμάτων
• Προβολή χρόνου service και
συντήρησης

Πρόσθετος εξοπλισμός:
Σπειροειδείς άξονες ανάμειξης, ακροφύσιο έγχυσης υγρών, μονάδα ζύγισης, στερέωση του πίνακα ελέγχου σε περιστρεφόμενη βάση, μετρητής στάθμης νερού, κάθετος εξοπλισμός φόρτωσης, υδραυλικό καπάκι, θυρίδα ρίψης μπαχαρικών στο καπάκι, ψύξη μέσω υγρού αζώτου (LN2) ή διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αισθητήρας θερμοκρασίας PT100,
laser αισθητήρας στάθμης προϊόντος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μοντέλο
Χωρητικότητα χοάνης (lt)
Δυναμική ανάμειξης (kg)
Άξονες ανάμειξης**
2 Μοτέρ 2 ταχυτήτων (kW)
Χοάνες εξαγωγής
(πνευματικά ελεγχόμενες)
Εξέδρα χειρισμού***

MR
MR
MR
MR
MR
MR
600
1000
1300
1800
2500
3500
595
985
1300
1800
2500
3500
150-350* 225-550* 300-700* 400-1200* 600-1600* 1500-2400*

MR
4700
4700
2,200-3000*

2

2

2

2

2

2

2

2,6/3,2

2,6/3,2

8

6,5/8

8

11

20

2

2

2

2

2

2

2

a

a

a

a

a

a

a

*Αναλόγως προϊόντος
** Οι άξονες ανάμειξης κινούνται ανεξάρτητα και με ανεξάρτητη ταχύτητα ο ένας από τον άλλον (αργή/γρήγορη) σε κανονική και
ανάστροφη κίνηση.
*** Η εξέδρα του χειριστή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και συμπεριλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό.
Έρχεται εγκατεστημένη στην δεξιά πλευρά της μηχανής αλλά μπορεί να τοποθετηθεί και στην αριστερή κατά παραγγελία.
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Μίξερ κενού σειράς VMR από τη Seydelmann
Η σειρά VMR διατηρεί όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σειράς MR προσθέτοντας στη διαδικασία παραγωγής τη
μίξη κάτω από κενό αέρος. Με τη μίξη σε κενό, ο αέρας αφαιρείται κατά τη διάρκεια της ανάμειξης.
Ο αποκλεισμός του οξυγόνου κατά τη διαδικασία της ανάμειξης καταστέλλει σημαντικά τον πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών στην πρώτη ύλη και μειώνει την περιεκτικότητα σε βακτηρίδια. Με αυτόν τον τρόπο επεξεργασίας, επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής των προϊόντων στα ράφια και διατηρούν τη φρεσκάδα τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η ανάμειξη σε κενό ενισχύει ακόμη περισσότερο την απορρόφηση καρυκευμάτων, πρόσθετων και βοηθητικών υλών, καθώς ανοίγει την κυτταρική δομή της πρώτης ύλης. Χάρη στην ελάχιστη εισροή αέρα στο
αναμεμειγμένο προϊόν, προετοιμασίας του είναι πιο συμπαγής και καθαρή κατά την περαιτέρω επεξεργασία.
Έλεγχος & Λειτουργία
Οι μηχανές έρχονται με το
Command 600 ως στάνταρ και με
τα εξής χαρακτηριστικά:
• Οθόνη αφής προστατευμένη
σε ξεχωριστό κουτί
• Προβολή βασικών λειτουργιών
όπως: συνολικός χρόνος μίξης,
χρόνος μεταξύ επαναλήψεων,
χρόνος παύσης, θερμοκρασίας, ποσοστά νερού, έγχυση
υγρών, βάρος
• Προβολή σφαλμάτων
• Προβολή χρόνου service και
συντήρησης

Πρόσθετος εξοπλισμός:
Σπειροειδείς άξονες ανάμειξης, ακροφύσιο έγχυσης υγρών, μονάδα ζύγισης, στερέωση του πίνακα ελέγχου σε περιστρεφόμενη βάση, μετρητής στάθμης νερού, κάθετος εξοπλισμός φόρτωσης, υδραυλικό καπάκι, θυρίδα ρίψης μπαχαρικών στο καπάκι, ψύξη μέσω υγρού αζώτου (LN2) ή διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αισθητήρας θερμοκρασίας PT100,
laser αισθητήρας στάθμης προϊόντος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μοντέλο
Χωρητικότητα χοάνης (lt)
Δυναμική ανάμειξης (kg)
Άξονες ανάμειξης**
2 Μοτέρ 2 ταχυτήτων (kW)
Χοάνες εξαγωγής
(πνευματικά ελεγχόμενες)
Υδραυλικό κάλυμμα
Εξέδρα χειρισμού***

VMR
VMR
VMR
VMR
VMR
VMR
600
1000
1300
1800
2500
3500
595
985
1300
1800
2500
3500
150-350* 225-550* 300-700* 400-1200* 600-1600* 1500-2400*

VMR
4700
4700
2,200-3000*

2

2

2

2

2

2

2

2,6/3,2

2,6/3,2

8

6,5/8

8

11

20

2

2

2

2

2

2

2

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

*Αναλόγως προϊόντος
** Οι άξονες ανάμειξης κινούνται ανεξάρτητα και με ανεξάρτητη ταχύτητα ο ένας από τον άλλον (αργή/γρήγορη) σε κανονική και
ανάστροφη κίνηση.
*** Η εξέδρα του χειριστή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και συμπεριλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό.
Έρχεται εγκατεστημένη στην δεξιά πλευρά της μηχανής αλλά μπορεί να τοποθετηθεί και στην αριστερή κατά παραγγελία.
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Κούτερ υψηλής απόδοσης
Βιομηχανικά Κούτερ σειράς Κ206 έως Κ1200 από τη Seydelmann (ψύξης θέρμανσης)
Τα Κούτερ υψηλής απόδοσης της Seydelmann εγγυώνται γρήγορη μείωση όγκου με απαλή/λεία γαλακτωματοποίηση
του προϊόντος, χάρη στην κεφαλή με τα 8 μαχαίρια και τον δυναμικό σχεδιασμό του καπακιού. . Όλες οι μηχανές που
κατασκευάζει η Seydelmann φτιάχνονται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και συμβάλλουν στην
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που παράγουν. Κατάλληλο για την επεξεργασία πρώτων υλών σε θερμοκρασίες
από -18°C εως και 85°C
Κατασκευή

Στάνταρ εξοπλισμός:
Χειρισμός με διακόπτες, εναλλασσόμενη και ισορροπημένη κεφαλή κοπής,
υδραυλικό κύριο καπάκι και εξωλκέας, διαφανές καπάκι από ειδικό ηχοαπορροφητικό πλαστικό, ηλεκτροπίνακας σε ξεχωριστό κουτί από ανοξείδωτο χάλυβα
με ενσωματωμένο κεντρικό διακόπτη, διακοπή λειτουργείας αναλόγως χρόνου
εργασίας ή θερμοκρασίας, αισθητήρας θερμοκρασίας

Το πλαίσιο της μηχανής είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι ακμές της είναι στρογγυλοποιημένες, καθώς και όλες οι
επιφάνειες είναι γυαλισμένες και
σχεδιασμένες να είναι επικλινείς,
έτσι ώστε να μη μένουν κατάλοιπα
ύδατος κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Τα ενσωματωμένα καλύμματα καθώς και το κλειστό, εξαεριζόμενο κάτω μέρος διασφαλίζουν
τη μηχανή από την εισροή νερού
και ρύπων. Το κάλυμμα του μαχαιριού είναι σχεδιασμένο με τέτοιο
τρόπο ώστε να μη μένουν υπολείμματα άκοπης πρώτης ύλης επάνω
του. Χάρη στη διπλών τοιχωμάτων,
στιβαρή κατασκευή του καπακιού η
μηχανή εγγυάται τη βέλτιστη ηχομόνωση

Πρόσθετος εξοπλισμός: Υδραυλικός εξοπλισμός φόρτωσης, υδραυλικό καπάκι με ηχοπροστασία, έλεγχος ισορροπίας, κεντρικό σύστημα λίπανσης, αυτόματο σύστημα ισορρόπησης άξονα μαχαιριού, κάδος με ρυθμιζόμενη συχνότητα,
ακροφύσιο ύδατος (με προαιρετικό μετρητή), ακροφύσιο έγχυσης υγρών, διάφορα συστήματα μαχαιριών, έκδοση με
ηχομόνωση, έως 9 τρόποι διακοπής λειτουργίας αναλόγως θερμοκρασίας και χρόνου λειτουργίας, μοτέρ AC-8: υψηλής
ταχύτητας (160 μέτρων το δευτερόλεπτο), κεντρικό σύστημα λίπανσης, έλεγχος ισορροπίας.
Έλεγχος παραγωγής & λειτουργιών - Command 1000: Ψηφιακές ενδείξεις για εξοπλισμό, ταχύτητα μαχαιριών,
χρόνο λειτουργίας, θερμοκρασία, ταχύτητα κάδου, σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας αναλόγως θερμοκρασίας
και χρόνου εργασίας, ενδείξεις για service και συντήρηση, αδιάβροχο κουτί από ανοξείδωτο χάλυβα.
Κατά παραγγελία - Auto Command 2000, 3000, 4000: Περιβάλλον εργασίας φιλικό προς το χρήστη, καταγραφή δεδομένων, πρόσθετη λειτουργία service, υπολογιστής συνταγών, προγραμματισμός παραγωγής, διαχείριση χρηστών,
δυνατότητα εγκατάστασης δεύτερης μονάδας εργασίας απομακρυσμένης από τη γραμμή παραγωγής, ενδείξεις όλων
των τεχνικών παραμέτρων, Scanner για το Auto Command (προαιρετικό), Οθόνη αφής 24” wide (IP 69K).

Κεφαλή κοπής
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Αισθητήρας θερμότητας
ενσωματωμένος
(προαιρετικός)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος μοτέρ

rasant / ultra

rasant v / ultra v

rasant vs / ultra vs

AC - 8

Μοντέλο K206

67kW

90kW

105kW

100kW

Χαρακτηριστικά μοτέρ Rasant

Χαρακτηριστικά μοτέρ ultra

Χαρακτηριστικά μοτέρ AC-8

2 ταχύτητες εξοπλισμού κοπής
2 ταχύτητες κάδου

2 ταχύτητες εξοπλισμού κοπής
2 ταχύτητες μίξης εμπρόσθιας
κίνησης
Κατά παραγγελία: 2
ανάστροφες ταχύτητες μίξης
2 ταχύτητες περιστροφής κάδου

6 προγραμματιζόμενες
ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης
στον εξοπλισμό κοπής
2 ανάστροφες ταχύτητες μίξης
2 ξεχωριστές ταχύτητες
περιστροφής κάδου

Τύπος μοτέρ

Rasant

Ultra

AC - 8

Μοντέλο K326

105,125 ή 140 kW

105,125 ή 140 kW

200kW

2 ταχύτητες εξοπλισμού κοπής
2 ταχύτητες κάδου

2 ταχύτητες εξοπλισμού κοπής
2 ταχύτητες μίξης εμπρόσθιας
κίνησης
Κατά παραγγελία: 2
ανάστροφες ταχύτητες μίξης
2 ταχύτητες περιστροφής κάδου

6 προγραμματιζόμενες
ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης
στον εξοπλισμό κοπής
2 ανάστροφες ταχύτητες μίξης
2 ξεχωριστές ταχύτητες
περιστροφής κάδου

Χωρητικότητα
χοάνης 200 (lt)

Χωρητικότητα
χοάνης 325 (lt)

Τύπος μοτέρ

Rasant

Ultra

AC - 8

Μοντέλο K556

125,140 ή 160 kW

125,140 ή 160 kW

140kW

2 ταχύτητες εξοπλισμού κοπής
2 ταχύτητες κάδου

2 ταχύτητες εξοπλισμού κοπής
2 ταχύτητες μίξης εμπρόσθιας
κίνησης
Κατά παραγγελία: 2
ανάστροφες ταχύτητες μίξης
2 ταχύτητες περιστροφής κάδου

6 προγραμματιζόμενες
ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης
στον εξοπλισμό κοπής
2 ανάστροφες ταχύτητες μίξης
2 ξεχωριστές ταχύτητες
περιστροφής κάδου

Τύπος μοτέρ

Rasant

Ultra

AC - 8

Μοντέλο K756

140, 160 ή 190 kW

140, 160 ή 190 kW

190kW

2 ταχύτητες εξοπλισμού κοπής
2 ταχύτητες κάδου

2 ταχύτητες εξοπλισμού κοπής
2 ταχύτητες μίξης εμπρόσθιας
κίνησης
Κατά παραγγελία: 2
ανάστροφες ταχύτητες μίξης
2 ταχύτητες περιστροφής κάδου

6 προγραμματιζόμενες
ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης
στον εξοπλισμό κοπής
2 ανάστροφες ταχύτητες μίξης
2 ξεχωριστές ταχύτητες
περιστροφής κάδου

Τύπος μοτέρ

Rasant

Ultra

AC - 8

Μοντέλο
K1200

250kW

250kW

340kW

2 ταχύτητες εξοπλισμού κοπής
2 ταχύτητες κάδου

2 ταχύτητες εξοπλισμού κοπής
2 ταχύτητες μίξης εμπρόσθιας
κίνησης
Κατά παραγγελία: 2
ανάστροφες ταχύτητες μίξης
2 ταχύτητες περιστροφής κάδου

6 προγραμματιζόμενες
ταχύτητες εμπρόσθιας κίνησης
στον εξοπλισμό κοπής
2 ανάστροφες ταχύτητες μίξης
2 ξεχωριστές ταχύτητες
περιστροφής κάδου

Χωρητικότητα
χοάνης 325 (lt)

Χωρητικότητα
χοάνης 750 (lt)

Χωρητικότητα
χοάνης 1200 (lt)

Όλα τα συστήματα μετάδοσης διαθέτουν μοτέρ 3 φάσεων
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Φρούτα, Λαχανικά, Ξηροί καρποί - Εξοπλισμός & Συσκευασία

Επεξεργασία λαχανικών

Η HiTec Συνδυάζει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δεξιότητές της και επικεντρώνεται στα υψηλά στάνταρ, το διαρκές service, την υγιεινή και την ασφάλεια του παρεχόμενου
εξοπλισμού.
Η ποιότητα και αξιοπιστία είναι βασικά στοιχεία του DNA της
εταιρείας καθώς παρέχει λύσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί
και κατασκευαστεί για να είναι τέλειες και να παρέχουν πρόσθετη αξία στις γραμμές παραγωγής στις οποίες εγκαθίστανται.
Η λειτουργική αξιοπιστία και η μακροζωία των παρεχόμενων λύσεων είναι επίσης χαρακτηριστικές αξίες που διατηρούνται όχι μόνο στην κατασκευή αλλά και στην υποστήριξη
και το service.
Σκοπός της HiTec είναι η εποικοδομητική συνεργασία με
τους συνεργάτες και του επαγγελματίες οι οποίοι προμηθεύονται λύσεις από αυτή, με στόχο τη μακρόχρονη σχέση
και την ανάπτυξη νέων λύσεων που θα οδηγήσουν τη βιομηχανία σε νέα στανταρ.

H HiTec εδρεύει στο Zwolle της
Ολλανδίας και δραστηριοποιείται παγκοσμίως, με πάνω από
35 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία επεξεργασίας τροφίμων,
συμβουλεύει, αναπτύσσει και
παράγει λύσεις από ανοξείδωτο
χάλυβα, σύμφωνα με τις ανάγκες
και τις προδιαγραφές της εκάστοτε γραμμής παραγωγής.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
DCM TWIN

Αυτόματο σύστημα αφαίρεσης κοτσανιών και τεμαχισμού λαχανικών
Η μηχανή DCM TWIN εξασφαλίζει την γρήγορη αλλά και μη καταστροφική αφαίρεση των κοτσανιών με αυτόματο
τρόπο.
Αφαιρεί τα κοτσάνια αυτόματα και με ευκολία, από προϊόντα όπως μαρούλι iceberg, μαρούλι butterhead, παραδοσιακό
μαρούλι και φυλλώδη λαχανικά, ενώ μπορεί επίσης να παρασκευάσει φουντάκια από μπρόκολο, κουνουπίδι και
παρεμφερή λαχανικά για συσκευασία σε δισκάκια.

Η μηχανή είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά στάνταρ
ασφαλείας και έχει ενσωματωμένο σύστημα CIP (cleaning in place)
για καθαρισμό χωρίς αποσυναρμολόγηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τροφοδοσία
Κατανάλωση
Πίεση αέρα
Κατανάλωση αέρα
Δυναμική -1
Δυναμική - 2
Ρουλεμάν
Διαστάσεις (Μ xΥ x Π χ Β)
Ύψος εισαγωγής
Ύψος εξαγωγής
Βάρος

400V, 50Hz, 3 φάσεων
5,8 kW
Ελάχιστο 6bar Μέγιστο 8bar / Ξηρός αέρας (ελάχιστο Æ10mm)
Στα 7bar: 2x 1200 λίτρα a/h
Έως 120 τεμάχια, 60 τεμάχια το λεπτό σε κάθε διάδρομο, αναλόγως
προϊόντος
Έως 90 τεμάχια, 45 τεμάχια το λεπτό σε κάθε διάδρομο με χρήση
μαχαιριού διαίρεσης
Από ανοξείδωτο χάλυβα σε όλα τα σημεία περιστροφής
3850 x 2150 x 1.815 x 2273mm
870 έως 1040mm
650 έως 820mm
+/- 2000kg

Στάνταρ εξοπλισμός: Ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης, Ενσωματωμένος ταινιομεταφορέας υπολειμμάτων, Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής από ανοξείδωτο χάλυβα και έκτακτη διακοπή λειτουργίας, Κεφαλές διαίρεσης 2 x 2 με σύστημα
γρήγορης απασφάλισης για γρήγορες εναλλαγές προϊόντων, Αυτόματη μέτρηση ύψους και έλεγχος κοπής σε βάθος,
Modem και απομακρυσμένος έλεγχος

12

Η μηχανή είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 304 και
εξαρτήματα από υλικά κατάλληλα για τη βιομηχανία τροφίμων.
Η εναλλαγή προϊόντων γίνεται εύκολα και γρήγορα με το σύστημα γρήγορης
αποσυναρμολόγησης εξοπλισμού και την επιλογή προγράμματος από το PLC με
οθόνη αφής.
Οι κεφαλές κοπής είναι επίσης εξοπλισμένες με σύστημα γρήγορης εναλλαγής. Η
αλλαγή παίρνει μόλις ένα λεπτό.
Το απλοποιημένο HMI (Human Machine Interface) δίνει ξεκάθαρες οδηγίες στον
χειριστή έτσι ώστε να βοηθηθεί με τις εναλλαγές προγραμμάτων όταν αλλάζει το
προϊόν.
Ο εξοπλισμός της σειράς DCM είναι εύκολα προσβάσιμος και είναι εύκολη στον
καθαρισμό και τη συντήρηση.
Οι μηχανές είναι εξοπλισμένες με πρόσθετο εξοπλισμό κοπής / διαίρεσης ακριβώς πίσω από την κεφαλή κοπής/αφαίρεσης των κοτσανιών. Αυτό επιτρέπει την
κοπή των προϊόντων σε 2,4,6 ή 8 τεμάχια αναλόγως με το μαχαίρι διαίρεσης σε
χρήση.
Η μονάδα κοπής είναι εξοπλισμένη με μηχανισμό γρήγορης απασφάλισης επιτρέποντας την γρήγορη και εύκολη αλλαγή μεταξύ εξοπλισμών.
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Μηχανή Ψησίματος λαχανικών - HiTec
Belt Grill Eco-series (Contact Cook)
To BG Belt Grill-ECO της HiTec είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές γραμμές παραγωγής με προϊόντα έως
50mm σε ύψος.
Είναι ένα contact cooker (ψήνει εξ επαφής) κατασκευασμένο για το ομοιόμορφο ψήσιμο και των δύο πλευρών
των προϊόντων σας, χωρίς την χρήση πρόσθετων λιπαρών.
Τα προϊόντα μεταφέρονται στη μηχανή διαμέσου δύο
μεταφορέων (ανώτερου και κατώτερου) με επικάλυψη
PTFE (Πολυτετραφθοροαιθυλένιο) και ψήνονται από
θερμαινόμενες πλάκες (ηλεκτρικές η θερμικού λαδιού).

Οι πλάκες μπορούν να εξοπλιστούν με σχέδια όπως γραμμές
από grill, αναλόγως με την εμφάνιση που θέλουμε να δώσουμε
στο προϊόν.
Καθώς οι πρώτες ύλες ψήνονται με τα λιπαρά που ήδη υπάρχουν στη σύνθεσή τους, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι η λαχταριστή εμφάνιση και η φυσική γεύση που διαθέτει το
κάθε προϊόν, χωρίς την προσθήκη πρόσθετων λιπαρών ενώ
ταυτόχρονα επιτυγχάνεται μια ελάχιστη απώλεια βάρους.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συμβαδίζουν με τα πιο πρόσφατα trends προς μια πιο υγιή και ελαφριά διατροφή.

HiTec BDS & SDS Σύστημα Στεγνώματος με αέρα σε ταινιόδρομο
To BG Belt Grill-ECO της HiTec είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρές γραμμές παραγωγής
με προϊόντα έως 50mm σε ύψος.
Είναι ένα contact cooker (ψήνει εξ επαφής) κατασκευασμένο για το ομοιόμορφο ψήσιμο και των δύο πλευρών των προϊόντων σας, χωρίς την
χρήση πρόσθετων λιπαρών.
Τα προϊόντα μεταφέρονται στη μηχανή διαμέσου δύο μεταφορέων (ανώτερου και κατώτερου) με επικάλυψη PTFE (Πολυτετραφθοροαιθυλένιο) και ψήνονται από θερμαινόμενες
πλάκες (ηλεκτρικές η θερμικού λαδιού).
Κατασκευή EHEDG
Το σύστημα στεγνώματος είναι κατασκευασμένο σε πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα.
Όπου είναι εφικτό χρησιμοποιούνται καμπυλωτά υλικά. Εύκολο στον καθαρισμό και
υγειονομικά κατασκευασμένο σύμφωνα με
τις τελευταίες οδηγίες ασφαλείας τροφίμων
και εξοπλισμού.
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Συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός
Πίνακας ελέγχου από ανοξείδωτο χάλυβα με οθόνη αφής HMI και
σύστημα επείγουσας διακοπής
Επιφάνειες επαφής από ανοξείδωτο χάλυβα ή πολυαιθυλένιο
Χρήση καμπυλωτών υλικών όπου είναι εφικτό ( Σχεδιασμός EHEDG)
Βιομηχανικό ρούτερ τύπου E-won

PDS Σύστημα εκπυρρήνωσης και κοπής πιπεριάς γεμίσματος
Το σύστημα PDS είναι η τέλεια μηχανή για την εκπυρρήνωση και την κοπή της
πιπεριάς σε τέταρτα και αποτελεί τη τελευταία γενιά μηχανών επεξεργασίας πιπεριάς γεμίσματος, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ανταπεξέρχεται και να
ξεπερνάει τις υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων.
Η μηχανή έχει μέγιστη δυναμική 3.600 τμχ την ώρα
Ο εξοπλισμός κοπής εναλλάσσεται εύκολα
και έχει μακρά διάρκεια ζωής.

Χαρακτηριστικά:
Πίεση αέρα: Ελάχιστη 7bar – Μέγιστη 8bar / Ξηρός
αέρας (min. Æ10mm)
Δυναμική: Έως 60 τμχ το λεπτό (15 επαναλήψεις το
λεπτό, 4 τμχ ανά διάδρομο) - 3600 τμχ την ώρα

Κατασκευασμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά στάνταρ ασφάλειας τροφίμων. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με διακλαδωτό
σύστημα ασφαλείας και εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από
ανοξείδωτο χάλυβα AISA 304 / HDPE και εξαρτήματα κατάλληλα για τη βιομηχανία τροφίμων, με στιβαρή και αξιόπιστη
κατασκευή.
Σχεδιασμένη σύμφωνα με τα στάνταρ EHEDGE, CE (εύκολος καθαρισμός και απολύμανση), έχει εύκολο, απλό και
φιλικό προς το χρήστη χειρισμό, διαθέτει ταινιόδρομο συστήματος μετάδοσης κίνησης με σερβομοτέρ και πνευματικό
εξοπλισμό κοπής αποδίδει τέλεια εκπυρρηνωμένο και τεμαχισμένο προϊόν.

Fresh Dryer - Σύστημα στεγνώματος ευαίσθητων φυλλωδών λαχανικών
Το Fresh Dryer της HiTec είναι ένα αρθρωτό σύστημα το οποίο
στεγνώνει και ψύχει το προϊόν και του δίνει το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας και την απαιτούμενη θερμοκρασία.
Έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένα για το στέγνωμα ευαίσθητων
φυλλωδών λαχανικών και για την απόδοση χαμηλών ποσοστών υγρασίας, επιτυγχάνοντας έως και το 1% στην κλίμακα
AW.
Μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με σύστημα UV-C για τη
διάσπαση των μοριακών οργανικών συνδέσμων.
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Φρούτα, Λαχανικά, Ξηροί καρποί - Εξοπλισμός & Συσκευασία

Κοπή & πλύση λαχανικών & φρούτων

Οι μηχανές της κατασκευάζονται με τα υψηλότερα στάνταρ
και παρέχονται σε πλειάδα μοντέλων και δυναμικών για μικρές και μεγάλες μονάδες παραγωγής.
Γνωστές για την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητά τους
βρίσκονται εγκατεστημένες σε γραμμές παραγωγής που
τροφοδοτούν supermarket, διακεκριμένες αλυσίδες Fast
Food, εταιρείες catering, μονάδες αποξηραμένων λαχανικών, μονάδες παραγωγής πατάτας και κρεμμυδιών και άλλων μονάδων επεξεργασίας λαχανικών.
Η πολυετής εμπειρία στο χώρο, της δίνει τη δυνατότητα να
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό και τον
εξοπλισμό νέων μονάδων παραγωγής και turn-key λύσεων.
Στόχος της είναι η τελειότητα στην κατασκευή, για την τελειότητα στα παραγόμενα προϊόντα.

Η Eillert B.V. από την Ολλανδία
έχει αποκτήσει τη φήμη της διαμέσου της 80 ετούς και παραπάνω παρουσίας της στο χώρο της
βιομηχανίας τροφίμων και χάρη
στην υψηλή ποιότητα μηχανών
και γραμμών παραγωγής που
κατασκευάζει για πατάτες, λαχανικά και φρούτα.

ΚΟΠΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
SLICE-30

Mηχανή κοπής φυλλωδών λαχανικών
Η καθ’όλα άρτια αυτή μηχανή καλύπτει όλα τα
στάνταρ ασφάλειας και υγιεινής της βιομηχανίας τροφίμων. Διαθέτει PLC για τον έλεγχό της
και μπορεί εύκολα να προγραμματιστεί από την
οθόνη.
Χάρη στο ευρύ φάσμα κοπής και την υψηλή
δυναμική που διαθέτει η SLICE-30 μπορεί να
ενσωματωθεί εύκολα σε υφιστάμενες γραμμές
παραγωγής ή να εγκατασταθεί σα μεμονωμένη
μονάδα επεξεργασίας με τραπέζι προετοιμασίας,
σύστημα πλύσης και in-line στέγνωμα στο τέλος.

Με το ειδικά κατασκευασμένο μαχαίρι διασταυρωτής κοπής για φυλλώδη λαχανικά, όπως μαρούλια, δίνεται η δυνατότητα να κόψει τεταρτημόρια μεγέθους 30χ30mm ή 60x60mm καθώς και λωρίδες σε σταθερό μήκος.
Προαιρετικός εξοπλισμός:
Ψεκαστήρας νερού στον κάτω ιμάντα
Τροχοί αντί για ρυθμιζόμενα πόδια
Ιμάντας τροφοδοσίας 1000mm αντί για 420mm
Διαφανές πολυκαρβονικό πλαϊνό καπάκι αντί για το στάνταρ καπάκι
από ανοξείδωτο χάλυβα
Εξωλκέας δίσκου

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Δυναμική
Μέγεθος κοπής
Τροφοδοσία
Σύνδεση
Εξοπλισμός κοπής
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Έως 3000kg την ώρα (αναλόγως είδους, μεγέθους κοπής και ποιότητας
πρώτης ύλης)
από 1 έως 60mm
400volt, 50Hz, 3 φάσεις+PE-PN, 4,25, 25amp
16CEE, 5 πολική
Ρυθμιζόμενος δίσκος: 1-40mm
Μαχαίρι με 2,3 ή 6 πτέρυγες
Δίσκος ανοξείδωτου χάλυβα 6mm (μη ρυθμιζόμενος) με 6 μαχαίρια
Ειδικό μαχαίρι διασταυρωτής κοπής στερεωμένο πάνω σε ξεχωριστές
πτέρυγες μαχαιριού για 20-40-60-80-100mm (και άλλα μεγέθη κατά
παραγγελία)

G-4400

Μηχανή κοπής φυλλωδών λαχανικών

Η G-4400 είναι μια ευρέως φάσματος μηχανή βιομηχανικής παραγωγής για γραμμές υψηλής δυναμικής, κόβοντας φρέσκα και κατεψυγμένα λαχανικά. Η μηχάνή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τεμαχισμό φυλλωδών λαχανικών και μια μεγάλη
ποικιλία άλλων λαχανικών όπως λάχανα, πράσα, καρότα, φασόλια, πιπεριές κ.λπ. για την παραγωγή τεταρτημορίων,
π.χ. 30 x 30 mm. ή 60 x 60 mm., ή λωρίδων με καθορισμένο μήκος.
Ο χώρος κοπής είναι εντελώς χωρισμένος από τα μηχανικά τμήματα για να εξασφαλιστεί η υγειονομικά ορθή λειτουργία. Τα μηχανήματα μπορούν να παραδοθούν ως αυτόνομα καθώς και να ενσωματωθούν σε πλήρεις γραμμές επεξεργασίας, που συχνά συνδέονται με τραπέζια προετοιμασίας.
Προαιρετικός εξοπλισμός: Ψεκαστήρες στο χώρο κοπής, τροχοί αντί για ρυθμιζόμενα πόδια, ιμάντας τροφοδοσίας
1000mm αντί για 420mm, διαφανές πολυκαρβονικό πλαϊνό καπάκι αντί για το στάνταρ καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα
οδηγοί προϊόντων, εξωλκέας δίσκου

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εύρος κοπής
Τροφοδοσία
Σύνδεση
Εξοπλισμός κοπής

από 1,6 έως 120mm, αναλόγως εξοπλισμού κοπής
400 Volts, 50 Hz, 3 Phase+PE+PN, 2,2 kW
16 A CEE, 5 πολική
Ρυθμιζόμενος δίσκος κοπής 1-40mm
Μαχαίρια με 2 ή 3 πτέρυγες
Δίσκος κοπής από ανοξείδωτο χάλυβα με 6 μαχαίρια
Σειριακά μαχαίρια διασταυρωτής κοπής, τοποθετούμενα επάνω στους
δίσκους κοπής ή σε ξεχωριστές πτέρυγες μαχαιριών για κοπή 20-25-3035mm
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ΚΟΠΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
BL-1000A

Mηχανή κοπής σε φέτες λωρίδες ή κύβους
Η BL-1000A διαθέτει ένα τριφασικό σύστημα (φέτες, λωρίδες και κύβους) που κάνει το μηχάνημα
εξαιρετικά κατάλληλο για την επεξεργασία σωληνωειδών λαχανικών, καθώς επίσης και πιπεριών,
κρεμμύδιών, φρούτων και άλλων.
Το μηχάνημα διατίθεται με 2 ταχύτητες ή προαιρετικά με ρυθμιζόμενη ταχύτητα.
Η τροφοδοσία και η εξαγωγή του προϊόντος με
ταινιομεταφορέα, επιτρέπουν την BL-1000A να
ενσωματώνεται σε υφιστάμενες γραμμή παραγωγής.
Η υγειονομική κατασκευή καθιστά το μηχάνημα
εύκολο στην πρόσβαση, εύκολο στον καθαρισμό και τα εργαλεία κοπής μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. Ο θάλαμος κοπής είναι εντελώς
χωρισμένος από τη μηχανικά τμήματα για να
εξασφαλιστεί λειτουργία με τα υψηλά υγειονομικά
στάνταρ που απαιτεί η βιομηχανία τροφίμων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Δυναμική
Μέγεθος κοπής
Τροφοδοσία
Σύνδεση
Προαιρετικός εξοπλισμός
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± 250 – 3.000 kg. την ώρα αναλόγως τύπου, επιθυμητού τρόπου κοπής,
μεγέθούς και τροφοδοσίας
2, 3, 5, 10, 15, 20 mm (και άλλα κατά παραγγελία)
400 Volts, 50 Hz, 3 Pha+PE+PN, 1,9 kW (σταθερή ταχύτητα)
400 Volts, 50 Hz, 3 Phase+PE+PN, 1,5 kW (κυμαινόμενη ταχύτητα)
16CEE, 5 πολική
Τροχοί αντί για ρυθμιζόμενα πόδια
Τροχήλατη βάση μαχαιριών
Τύμπανο με πρόσθετο δακτύλιο για κοπή σε συγκεκριμένο σημείο
Εξοπλισμός άλεσης για διάφορους τύπους μαχαιριών

ASD-800

Αυτόματη φυγοκεντρική λαχανικών

Η ASD-800 είναι μια αυτόματη φυγοκεντρική για λαχανικά (φυλλώδη) με ενσωματωμένο ιμάντα τροφοδοσίας και εξαγωγή. Λόγω της αρθρωτής κατασκευής της μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες θέσεις σε μια γραμμή παραγωγής. Η
διαδικασία ξήρανσης με περιστροφή (βαθμός πλήρωσης, καμπύλη χρόνου και ταχύτητας) είναι πλήρως προγραμματισμένη με PLC.
Η δυνατότητα επιλογής προγράμματος ανά προϊόν καθιστά εύκολη την αναπαραγωγή της διαδικασίας παραγωγής και
τη βελτιστοποίηση ανά προϊόν. Ένα πνευματικό μαχαίρι καθαρίζει το τύμπανο μετά από κάθε παρτίδα. Η μηχανή είναι
εξοπλισμένη με σύστημα αυτοκαθαρισμού (CIP) κατά την αλλαγή του προϊόντος ή στο τέλος της παραγωγής.
Λόγω του ανοικτού σχεδιασμού και της προσβασιμότητας σε όλα τα εξαρτήματα, το μηχάνημα μπορεί να καθαριστεί
και να συντηρηθεί εύκολα και γρήγορα.
Επιλογές
Φίλτρο καθαρισμού αέρα, δεξαμενή συμπιεσμένου αέρα, δεξαμενή κάτω από την εξαγωγή ύδατος για πλήρωση κατά
τη γέμιση της φυγόκεντρου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Δυναμική
Τροφοδοσία
Σύνδεση

έως 1600kg την ώρα, αναλόγως προϊόντος, χρόνου επεξεργασίας και
βαθμού στεγνώματος
400 Volts, 50 Hz, 3 Ph+PE+PN, 8,7 kW
32 A CEE, 5 πολική
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
WASH

Σύστημα πλύσης λαχανικών

Τα πλυντήρια νέας γενιάς της σειράς WASH είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών βελτιστοποίησης της διαδικασίας. Ανεξάρτητα από τον όγκο επεξεργασίας και την αυξανόμενη γκάμα προϊόντων, οι γραμμές παραγωγής απαιτούν πάντα
προϊόν υψηλής ποιότητας έναντι του χαμηλότερου δυνατού λειτουργικού κόστους. Για να διασφαλιστεί μια σταθερή
ποιότητα προϊόντος, με μεταβλητή ποιότητα της πρώτης ύλης, οι μηχανές επεξεργασίας πρέπει να μπορούν να αποδώσουν αυτό το επίπεδο ποιότητας.
Λόγω του γεγονότος ότι η ασφάλεια των τροφίμων απαιτεί την υψηλότερη προτεραιότητα, η Eillert βρήκε τη λύση στο
συνδυασμό διαφορετικών τεχνικών και βελτιστοποιημένων προγραμμάτων πλύσης. Αυτά τα συστήματα μπορούν είτε
να ελέγχονται χειροκίνητα ή να είναι πλήρως αυτοματοποιημένα.
Εκτός από το διαχωρισμό της βρωμιάς (όπως για παράδειγμα άμμο, πέτρες, έντομα και ξένα σώματα) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης, υπάρχει επίσης μια επιλογή τεχνικών διαθέσιμων για τη μείωση ή τη σταθεροποίηση
των μικροβίων και των φυτοφαρμάκων. Ένα αποτελεσματικό πλύσιμο βελτιστοποιεί τη φρεσκάδα του προϊόντος και
εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Επιλογές
Χοάνη τροφοδοσίας, προεκτάσεις ιμάντα ανά 0,5 μέτρα, μονάδα ψύξης, μονάδα πλύσης με μέτρηση θερμοκρασίας,
μονάδα εμβάπτισης, έκδοση πλήρως ελεγχόμενη από PLC και πολλές άλλες επιλογές παραμετροποίησης της μηχανής και του εξοπλισμού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Δυναμική
Τροφοδοσία
Σύνδεση
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Έως 2000kg την ώρα αναλόγως πρώτης ύλης και ποσοστού βρωμιάς
400 Volt, 50 Hz, 3 Ph+PE, από 3,4 kW
16 A CEE, 5 πολική

ΑΒΜ

Αυτόματο σύστημα περιστροφής καλαθιών με φωτοκύτταρο

Για συνεχή και ομοιόμορφη γέμιση καλαθιών, η Eillert έχει σχεδιάσει έναν αυτόματο μύλο καλαθιών ο οποίος συνήθως
τοποθετείται πίσω από ένα πλυντήριο λαχανικών. Η ισόποση και σωστή πλήρωση των καλαθιών εξασφαλίζει μια πιο
ισορροπημένη ξήρανση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της φυγοκέντρησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα σταθερό
τελικό επίπεδο υγρασίας των λαχανικών μετά την ξήρανση με φυγοκέντρηση. Η στιβαρά κατασκευασμένη αυτή μονάδα από ανοξείδωτο χάλυβα, διαθέτει 4 υποδοχές καλαθιού και 4 μπλε καλάθια φυγοκέντρησης. Ένα φωτοκύτταρο μετρά τον βαθμό πλήρωσης του καλαθιού και μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό ποσοστό, η θέση του αλλάζει αυτομάτως. Το
ύψος του φωτοκύτταρου μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα, προσαρμόζοντας έτσι τον βαθμό πλήρωσης του καλαθιού.
Πάνω και ανάμεσα από τα καλάθια τοποθετούνται πλάκες για τη συγκέντρωση των προϊόντων που πιθανώς να πέσουν κατά την περιστροφή (αναλόγως του ποσοστού πλήρωσης).
Αυτά τα προϊόντα μετακινούνται μέσω μιας σειράς ξύστρων στο επόμενο καλάθι καθώς γυρίζει στην επόμενη θέση
επιτυγχάνοντας ελάχιστη απώλεια πρώτων υλών. Η μονάδα είναι εξοπλισμένη 3 ρυθμιζόμενα πόδια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ύψος εισαγωγής
Φορά περιστροφής
Τροφοδοσία
Σύνδεση
Καλάθια

825 mm και 1035 mm
αριστερόστροφή ή δεξιόστροφη (ορίζεται κατά την διαδικασία
παραγγελίας)
400V 3PH 16A, 0.09kW
16 A CEE, 5 πολική
4 (μπλέ χρώματος, συμπεριλαμβάνονται)
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Απαραίτητος

σύμμαχος

κάθε

ελαιοπαραγωγού - Στιβαρές μηχανές που προσδίδουν αξία
Εξοπλισμος παραγωγής
βρώσιμης ελιάς

στο προϊόν, αυξάνουν την
αποδοτικότητα,

λειτουργούν

απρόσκοπτα και αντέχουν στο
χρόνο. Αυτές είναι και οι λύσεις
που παρέχουμε.

Ταξινομητές, παστεριωτές, γραμμές διαλογής,
γραμμές εκπυρήνωσης, γραμμές παραλαβής ή
πλήρωσης και ταξινόμησης, όποια και να είναι η
ανάγκη σας σε παραγωγή μπορούμε να σας παρέχουμε τις κατάλληλες λύσεις.
Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με σταθερές αξίες στην αξιοπιστία, και
τη διαρκή υποστήριξη, καθώς και το αξιόπιστο
service, με το αρτια καταρτισμένο προσωπικό
μας.
Οποιαδήποτε ανάγκη σε παραγωγή και να έχετε,
το τεχνικό τμήμα μας μπορεί να αναπτύξει λύσεις
ειδικά σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις δικές
σας ανάγκες, έτσι ώστε να αυξάνετε τη δυναμική
των εγκαταστάσεών σας.
Τα μηχανήματα κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 για την επεξεργασία
ελίας σε άλμη και AISI 304 για την επεξεργασία νωπής ενώ τα πλαστικά τμήματα από πλαστικό εγκεκριμένο για επαφή με τρόφιμα

Παραγωγή Βρώσιμης Ελιάς

Γραμμές παραγωγής & Εξοπλισμός
Γραμμή γραμμή παραλαβής
προταξινόμησης ελιών
Αποτελείται από:
• Αναβατόριο ελιών με σκάφη.
• Σύστημα αποφυλλωσης.
• Προταξινομητη ελιών σε 5 μεγέθη
• Δυναμικότητα έως 4.000 κιλά ανά
ώρα.
Δυναμικότητα: έως 4.000 κιλά ανά
ωρα.

Γραμμή Διαλογής Ελιάς
Αποτελείται από:
• Υδραυλικό ανατροπεα βαρελιών 250
λίτρων.
• Πλυντήριο-απονερωτή και αναβατοριο ελιών.
• Τράπεζα διαλογής ελιών με διάταξη
για την απόρριψη των μη αποδεκτών ελιών.
• Ταινία με πηνίο για την ανίχνευση
μεταλλικών αντικειμένων.
• Ζυγό για βαρέλια έως 250 κιλών.
Δυναμικότητα έως 3.000 κιλά ανά
ωρα.
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Γραμμή Ταξινόμησης
Αποτελείται από:
• Αναβατόριο ελιών με σκάφη.
• Απομισχωτή ελιών
(δεν τον κατασκευάζουμε).
• Τράπεζα διαλογής ελιών
• Ταξινομητή ελιών σε εώς 16 μεγέθη
Δυναμικότητα έως 4.000 κιλά ανά
ωρα.

Γραμμή Εκπυρήνωσης
Αποτελείται από:
• Υδραυλικό ανατροπέα βαρελιών 250
λίτρων.
• Αναβατόριο με σκάφη για την τροφοδοσία του εκπυρηνωτικού
• Εκπυρηνωτικό μηχάνημα (δεν τον
κατασκευάζουμε).
• Σκάφη επικάθησης εκπυρηνωτικών
μηχανημάτων – προαιρετικό
• Ταινίες & κοχλίες απομάκρυνσης
κουκουτσιών
• Αναβατόριιο εκπυρηνωμένων ελιών
• Πυκνόμετρο/διαχωριστής ελιών.
• Δονητικός διαχωριστής ψιχας ελιών
• Τράπεζα ποιοτικής διαλογής
Δυναμικότητα: εξαρτάται από το πλήθος και την δυναμικότητα των εκπυρηνωτικών.
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Παραγωγή Βρώσιμης Ελιάς
Γραμμή Πλήρωσης Δεξαμενών
ωρίμανσης
Αποτελείται από:
•

Τροχήλατο αναβατόριο ελιών με
μεγάλη σκάφη

•

Τροχήλατη ταινία μεταφοράς ελιών
με πόρτες και χοάνες για την διανομή
τους στις δεξαμενες

Δυναμικότητα έως 20.000 κιλά ανά
ώρα.

Παστεριωτής

Χαρακτηριστικά:
Μπορεί να παστεριώσει προιοντα συσκευασμένα
σε μεταλλικό η πλαστικο περιεκτη, γυάλινο βαζο ή σε σακουλάκι.
Η δυναμικότητα του διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του προιοντος.
Ενδεικτικά μπορεί να παστεριώσει από 50 έως 250 βάζα του 1 lt ανά λεπτό.
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Αυτόματο ογκομετρικό γεμιστικό

Χαρακτηριστικά:
Έχει την δυνατότητα να γεμίσει με ελιές ή άλλα προιόντα σχετικά μικρου μεγέθους περιεκτες κυλινδρικής
μορφής (βάζα η κουτιά).
Η πλήρωση γίνεται ογκομετρικα.
Το μέγεθος των περιεκτών μπορεί να είναι από 250ml έως 2λιτρα.
Η δυναμικότητα της μηχανής κυμαίνεται από 40 έως 120 κουτιά ανά λεπτό.
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Η εταιρεία Karpowicz ξεκίνησε
τη δραστηριότητά της το 1990
Μίξερ άλμης

και αναγνωρίζεται ως ένας από
τους κορυφαίους κατασκευαστές
εξοπλισμού της βιομηχανίας τροφίμων από τον Καναδά έως την
Ευρώπη και την Αυστραλία.

Παρέχει λύσεις με γνώμονα την ευκολία χρήσης, τη μακροβιότητα και την βέλτιστοποίηση της
γραμμής παραγωγής στην οποία ο εξοπλισμός
της εγκαθίσταται.
Ο κύριος άξονας λειτουργίας της είναι το να παρέχει τις βέλτιστες λύσεις για κάθε γραμμή παραγωγής καθώς το άρτια καταρτισμένο τμήμα
παραγωγής και επίβλεψης έχει στη διάθεσή του
τα πιο σύγχρονα μέσα ανάπτυξης, παραμετροποίησης και κατασκευής εξοπλισμού κορυφαίας
ποιότητας
Ως επινοητής και εφευρέτης προηγμένων συστημάτων προστατευμένα από διεθνείς πατέντες,
διατηρεί μεγάλο αριθμό σύγχρονων μεθόδων κατασκευής στις μονάδες παραγωγής εξοπλισμού
που διαθέτει.

Σειρά MSPK
Το μίξερ χρησιμοποιείται έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα απολύτως ομογενοποιημένο μίγμα άλμης το οποίο στη συνέχεια
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συσκευασία, αποθήκευση, προετοιμασία και ωρίμανση ελιάς.
Το μηχάνημα αποτελεί μονάδα η οποία μπορεί να λειτουργήσει είτε μόνης της, ή να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες γραμμές
παραγωγής.
Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και αποτελείται από τον εξής εξοπλισμό: Δεξαμενή (με αγωγό), εξοπλισμό
ανάδευσης, αντλία ανάδευσης / μεταφοράς, χοάνη πρώτης
ύλης, αγωγό διανομής με βαλβίδες, πίνακα ελέγχου. Η ανάδευση του διαλύματος γίνεται χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό μηχανικού αναδευτήρα και κυκλοφορίας της άλμης.

Μοντέλο
Χωρητικότητα (lt)
Ισχύς αναδευτήρα (kW)
Ισχύς αντλίας (kW)
Ισχύς μονάδας ψύξης (kW)
Διαστάσεις (mm)
Μήκος
Πλάτος
Ύψος

MSPK
200
200
0,75

MSPK
400
400
0,75

MSPK
750
750
0,75

MSPK
1000
1000
2x0,75

MSPK
400c
400
0,75

MSPK
750c
750
0,75

MSPK
1000c
1000
2x0,75

1,1

1,5

2,2

3

1,5

2,2

3

-

-

-

-

1,5

2,2

3,5

900
900
1800

1700
1200
900

1850
1300
2100

1950
1500
2100

2050
1500
2100
και
960
830
1000

1900
1400
2000
και
960
830
1000

2100
1700
2100
και
960
830
1000

~150

~200

~260

~350

~560

~620

~800

Μήκος
Πλάτος
Ύψος
Βάρος (kg)
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Οι ατμολέβητες που διαθέτουμε
λειτουργούν με την αρχή τριών
διαδρόμων των καυσαερίων για
πλήρη εκμετάλλευση της θερμικής τους ενέργειας και αποτελούν
πλήρεις μονάδες με ελάχιστο κόστος και χρόνο εγκατάστασης.

Ατμολέβητες

Με δυναμική από 500 έως και 20000 kg/h οι
ατμολέβητες σας παρέχουν υψηλές αποδόσεις
και καινοτόμες λύσεις που σας λύνουν τα χέρια.
Στιβαροί, κατασκευασμένοι για απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς εκπλήξεις, αποτελούν την ιδανική
λύση για την παραγωγή ατμού.
Η σειρά QB είναι η τέλεια λύση για γραμμές
παραγωγής όπου η χρήση ατμολέβητα δεν
είναι εφικτή λόγω χωροταξικών – νομοθετικών
περιορισμών, όταν είναι απαραίτητη η γρήγορη
παραγωγή

ατμού

ή

ως

εναλλακτική

πηγή

ενέργειας ενός μεγάλου ατμολέβητα. Δεν απαιτεί
λεβητοστάσιο,

καθώς

και

θερμαστή

ενώ

διατίθεται και σε κάθετη μορφή για εγκατάσταση
σε γραμμές παραγωγής με περιορισμένο χώρο.
Η σειρά 3P αποτελεί την ιδανική λύση για για κύριο
ή εφεδρικό ατμολέβητα κορεσμένου, υπέρθερμου
ατμού για όλες τις εφαρμογές.

Σειρά
Τύπος
Δυναμικότητα
Πίεση
Μέσον
Καύσιμα
Εφαρμογές

QB & QB Κάθετη
Υδραυλωτή ατμογεννήτρια τριών διαδρομών των καυσαερίων με Θερμαντική
σερπαντίνα ελικοειδούς μορφής
500 - 4000 kg/h
Εώς 32 barg
Κορεσμένος ατμός
Φυσικό αέριο, υγραέριο, μαζούτ, πετρέλαιο
Εκεί όπου η χρήση ατμολέβητα δεν είναι εφικτή λόγω χωροταξικών –
νομοθετικών περιορισμών, όταν είναι απαραίτητη η γρήγορη παραγωγή ατμού
ή ως εναλλακτική πηγή ενέργειας ενός μεγάλου ατμολέβητα

Οι ατμολέβητες της σειράς QB δεν απαιτούν λεβητοστάσιο, καθώς και θερμαστή, με αποτέλεσμα να
είναι ιδανικοί για εγκατάσταση σε γραμμές παραγωγής με περιορισμένο χώρο.

Σειρά
Τύπος
Δυναμικότητα
Πίεση
Μέσον
Καύσιμα
Εφαρμογές

3P
Αεριαυλωτός ατμολέβητας τριών διαδρομών των καυσαερίων
3000 – 20000 kg/h
0,5 – 32 barg
Κορεσμένος, υπέρθερμος ατμός
Φυσικό Αέριο, LPG, Πετρέλαιο, Μαζούτ
Μικρές και μεσαίες ατμοπαραγωγές. Κύριος ή εφεδρικός ατμολέβητας για όλες τις
εφαρμογές ατμού.
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Φρούτα, Λαχανικά, Ξηροί καρποί - Εξοπλισμός & Συσκευασία

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 ελιάς έως προϊόντα
γαλακτοκομίας, 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 βρώσιμης
ελιάς, 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

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.
*Αναλόγως την εφαρμογή

36

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 βρώσιμη ελιά, 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

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.
*Αναλόγως την εφαρμογή
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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 βρώσιμης ελιάς, 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
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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

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

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.
*Αναλόγως την εφαρμογή
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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 βρώσιμη ελιά, γαλακτοκομικά, λοιπά
τρόφιμα, 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

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.
*Αναλόγως την εφαρμογή
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Traysealers

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
Διαφορετική παροχή
κενού αέρος και αέριου τροποποιημένης
ατμόσφαιρας
Ασφαλής και σταθερή
καθοδήγηση του περιέκτη στα διαδοχικά
στάδια
Τεχνολογίας σφράγισης
Sealpac inside cut
Ανοξείδωτος σκελετός για εύκολο
καθάρισμα

46

Ειδικά συστήματα
τροφοδοσίας για
διαφορετικούς
τύπους περιεκτών

Επιπλέον το μοναδικό σύστημα γρήγορης εναλλαγής μεγέθους περιεκτών απλοποιεί την παραγωγική
διαδικασία ενώ τα καινοτόμα καλύμματα ασφαλείας
επιτρέπουν τον γρήγορο καθαρισμό και συντήρηση.

Καλύμματα ασφαλείας
Απροβλημάτιστη
ενσωμάτωση σε
ήδη υπάρχουσες
γραμμές
Οθόνη αφής 50
προγραμμάτων
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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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 όπως μονάδες επεξεργασίας βρώσιμης
ελιάς και άλλων τροφίμων. 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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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.

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)

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
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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

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)

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
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Φρούτα, Λαχανικά, Ξηροί καρποί - Εξοπλισμός & Συσκευασία

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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Τυροκομία
Φρούτα,
Λαχανικά,
- Εξοπλισμός
Ξηροί&καρποί
Συσκευασία
- Εξοπλισμός & Συσκευασία

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.
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.
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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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Τυροκομία
Φρούτα,
Λαχανικά,
- Εξοπλισμός
Ξηροί&καρποί
Συσκευασία
- Εξοπλισμός & Συσκευασία

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
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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.

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 SmartinspectorerO 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

69

Φρούτα, Λαχανικά, Ξηροί καρποί - 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.

X-Ray & Checkweigher
Μηχανήματα 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.

Σε επισκόπιση

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 και προϊόν
δείτε αναλυτικά στη διπλανή σελίδα

Δείτε video
(ανοίγει στο youtube
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Integrated X Ray & Checkweigher
XSR 1200 EL 400

Το monoblock μηχάνημα αυτό αποτελεί μια compact λύση, αποδοτική και εύκολη στη χρήση και τη διαχείριση
χάρη στο σχεδιασμό του λογισμικού του, χωρίς ανταγωνισμό στην τιμή και το χωροταξικό αποτύπωμα. Βελτιστοποιημένο χάρη στα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και της ενσωμάτωσης του συστήματος X Ray εντός του
εξοπλισμού ζύγισης καθώς και στα ειδικά κατασκευασμένα εξαρτήματα για το μηχάνημα αυτό όπως ο αισθητήρας και η γεννήτρια. Παρέχει την απόλυτη ασφάλεια στην ανίχνευση επικίνδυνων ξένων σωμάτων όπως:
μέταλλα, γυαλί, πέτρες, κόκκαλα και πλαστικό υψηλής πυκνότητας σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
και τα πιστοποιητικά ποιότητας.
Μοντέλο

XSR1200 EL400

Γραμμική ταχύτητα
Μέτρα / λεπτό

έως 70

Μέγιστη δυναμική
Συσκευασίες / λεπτό

έως 300

Μήκος ταινιομεταφορέα (mm)

1,200
έως 2,350

Πλάτος ταινιομεταφορέα (mm)

320

Βάρος ζύγισης (g)
Συμμόρφωση με στάνταρ
Τύπος προστασίας
Τροφοδοσία
Κατασκευή από ανοξείδωτο
χάλυβα τύπου

έως 1,200
CE, MID, BRC, IFS, HACCP
IP65
120/240V 50/60Hz - μονοφασική - 500 watt
AISI304
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X-Ray & Checkweigher
Integrated X Ray & Checkweigher
XSR 1200 EL 400

Compact λύση χειριζόμενη απλά από μια οθόνη αφής. Κατασκευασμένη με αποδοτικά εξαρτήματα αντοχής
και ενσωματωμένο σύστημα ζύγισης το οποίο ολοκληρώνεται από ειδικά κατασκευασμένο αισθητήρα και
γεννήτρια χαμηλής κατανάλωσης. Εύκολη στον καθαρισμό και τη συντήρηση καθώς διαθέτει πόρτες για πλήρη πρόσβαση στο χώρο ελέγχου. Δίνει τη μέγιστη απόδοση στην αναγνώριση επικίνδυνων ξένων σωμάτων
όπως μέταλλα, γυαλί, πέτρες, κόκκαλα και πλαστικό υψηλής πυκνότητας.
Μοντέλο

XBR6000 EL400

Γραμμική ταχύτητα
Μέτρα / λεπτό

έως 60

Μέγιστη δυναμική
Συσκευασίες / λεπτό

έως 140

Μήκος ταινιομεταφορέα (mm)

1,200
έως 2,900

Πλάτος ταινιομεταφορέα (mm)

320

Βάρος ζύγισης (g)
Συμμόρφωση με στάνταρ
Τύπος προστασίας
Τροφοδοσία
Κατασκευή από ανοξείδωτο
χάλυβα τύπου
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έως 6000
CE, MID, BRC, IFS, HACCP
IP65
120/240V 50/60Hz - μονοφασική - 500 watt
AISI304

Τεχνολογία αιχμής, εγκατεστημένη σε όλα τα μοντέλα
Σύστημα επεξεργασίας δεδομένων: Προγραμματιζόμενο μικροτσίπ FPGA τεχνολογίας RISC
Γεννήτρια: Τελευταίας γενιάς, κατασκευασμένες στην Ιταλία ειδικά για την Clavis-Tec, έως 100W, ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα ψύξης
Σύστημα αυτόματου καλιμπραρίσματος και αυτόματης ρύθμισης: Συμπεριλαμβάνεται
Αισθητήρας: Προγραμματιζόμενο μικροτσίπ FPGA 400mm τεχνολογίας RISC με 0,8 mm Pixel IP65
Συλλογή δεδομένων και εικόνων: Μέσω Ethernet και USB
Κιτ για απομακρυσμένη βοήθεια: Συμπεριλαμβάνεται
Συμμόρφωση με το βιομηχανικό στάνταρ 4.0 (Indystry 4.0): Με αμφίδρομο σύστημα επικοινωνίας
Σειρά προϊόντων σε επισκόπηση

XHR 600 EL 300

XSR 1200 EL 300

XSR 1200 EL 400

XHL 3200 EL 300

XHL 3200 EL 400

XBR 600 EL 400

Μοντέλο

XHR600
EL 300

XSR1200
EL300

XHL3200
EL300

XSR1200
EL400

XHL3200
EL400

XBR6000
EL400

Γραμμική ταχύτητα
Μέτρα / λεπτό

έως 70

έως 70

έως 60

έως 70

έως 70

έως 60

Μέγιστη δυναμική
Συσκευασίες / λεπτό

έως 300

έως 300

έως 180

έως 300

έως 300

έως 140

Μήκος ταινιομεταφορέα (mm)

1,200
έως 2,100

1,200
έως 2,350

1,200
έως 2,350

1,200
έως 2,350

1,200
έως 2,350

1,200
έως 2,900

Πλάτος ταινιομεταφορέα (mm)

140 έως 240

240

240

320

320

320

έως 600

έως 1,200

έως 3,200

έως 1,200

έως 1,200

έως 6000

Βάρος ζύγισης (g)
Συμμόρφωση με στάνταρ
Τύπος προστασίας
Τροφοδοσία
Κατασκευή από ανοξείδωτο
χάλυβα τύπου

CE, MID, BRC, IFS, HACCP
IP65
120/240V 50/60Hz - μονοφασική - 500 watt
AISI304
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Επεξεργασία & Συσκευασία επιτραπέζιας ελιάς

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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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
•
•
•
•
•
•
•
•
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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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Εξοπλισμός υγιεινής
Βιομηχανιών τροφίμων

Η προστασία της υγιεινής της γραμμής παραγωγής είναι ζωτικής σημασίας και αναπόσπαστο
κομμάτι οποιασδήποτε βιομηχανίας.
Αυτό γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό και με υψηλές
απαιτήσεις ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων λόγω
των υψηλών απαιτήσεων υγιεινής και το στάνταρ
HACCP. Όσο υψηλότερο το επίπεδο τήρησης
των στάνταρ υγιεινής τόσο υψηλότερη η ποιότητα
των προϊόντων και της συνολικής επιτυχίας της
μονάδας παραγωγής.
Το σημαντικότερο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι
να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες έτσι
ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ο διαρκής έλεγχος καταλληλότητας του εξοπλισμού,
πράγμα το οποίο καλύπτει με την τεχνογνωσία
της η NiroTech.
Καθώς η βιομηχανία τροφίμων είναι απαιτητική
σε θέματα υγιεινής, η NiroTech προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις για να βρίσκεστε πάντα ένα βήμα
μπροστά διατηρώντας τα κατάλληλα στάνταρ στο
προσωπικό και τη γραμμή παραγωγής σας.

Η NiroTech έχει πολύχρονη εμπειρία στην παραγωγή εξοπλισμού
για τη βιομηχανία τροφίμων από
το σχεδιασμό έως και την υλοποίηση, παρέχοντας λύσεις για τη
βιομηχανία φρούτων, λαχανικών,
ελιάς και ξηρών καρπών, καλύπτωντας τις προϋποθέσεις όλων
των Ευρωπαϊκών στάνταρ.

Εξοπλισμός Υγιεινής
Σταθμοί Υγιεινής
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.
Οι σταθμοί υγιεινής τίθενται σε χρήση σε γραμμές παραγωγής τροφίμων. Ο σκοπός τους είναι η πλύση και
απολύμανση των σολών των υποδημάτων εργασίας καθώς και η απολύμανση των χεριών. Οι σταθμοί αυτοί
αποτρέπουν την είσοδο ρυπογόνων στους χώρους εργασίας και κατά συνέπεια στα προϊόντα σας.

SHM 3
Πλύσιμο χεριών

Απολύμανση χεριών

Έλεγχος εισόδου

Απολύμανση υποδημάτων

Καθαρισμός σόλας

Πλύσιμο χεριών – Αυτόματη δοσομέτρηση, αυτόματο
πλύσιμο με σπρέι νερού, τη
στιγμή που εισάγετε τα χέρια
σας στις ειδικά σχεδιασμένες
οπές.
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Απολύμανση χεριών – Αυτόματη δοσομέτρηση – αυτόματη απολύμανση με σπρέι
απολυμαντικού τη στιγμή που
εισάγετε τα χέρια σας στις ειδικά σχεδιασμένες οπές.

Απολύμανση και πλύση
υποδημάτων – Περιστρεφόμενες βούρτσες καθαρίζουν
και απολυμαίνουν τα υποδήματα εργασίας καθώς γίνεται
έγχυση απολυμαντικού υγρού

Σταθμοί Υγιεινής
SHM 2

SHM 1

Πλύσιμο χεριών

Πλύσιμο χεριών

Έλεγχος
Εισόδου

Έλεγχος
Εισόδου

Απολύμανση
υποδημάτων

Απολύμανση
υποδημάτων

Καθαρισμός
σόλας

SHMW 2

SHMW 1
Απολύμανση
υποδημάτων

Πλύσιμο χεριών
Έλεγχος
Εισόδου

SHM 3
SHM 2
SHM 1
SHMW 2
SHMW 1

1650 x 1080 x 1400
1620 x 1080 x 1400
1450 x 970 x 1100
450 x 875 x 1100
1305 x 860 x 1140

400V
400V
230V
230V
-

½”
½”
½”
½”
-

Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
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Εξοπλισμός Υγιεινής
Καθαρισμός υποδημάτων εργασίας
Ο εξοπλισμός πλύσης και απολύμανσης υποδημάτων εργασίας είναι
κατασκευασμένος για εγκατάσταση σε οποιουδήποτε τύπου μονάδα
παραγωγής τροφίμων.
Όλος ο εξοπλισμός έχει εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανάμειξης
των απολυμαντικών με νερό και τη διοχέτευσή τους στις βούρτσες καθαρισμού.

MB 1

MB5
MB 2

MB 3

MB 4
MB 1
MB 2
MB 3
MB 4
MB 5
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1200 x 600 x 1100
1260 x 2000 x 1080
1100 x 810 x 1300
400 x 450 x 550
1400 x 1320 x 1600

400V
400V
400V
400V

½”
½”
½”
½”
½”

Ø50
Ø50
Ø50
Ø50
Ø50

Στέγνωμα υποδημάτων εργασίας
Ο εξοπλισμός πλύσης και απολύμανσης υποδημάτων εργασίας είναι κατασκευασμένος για εγκατάσταση σε
οποιουδήποτε τύπου μονάδα παραγωγής τροφίμων.
Όλος ο εξοπλισμός έχει εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανάμειξης των απολυμαντικών με νερό και τη
διοχέτευσή τους στις βούρτσες καθαρισμού.
Οι στεγνωτήρες υποδημάτων αποτελούν το επόμενο και τελευταίο στάδιο καθαρισμού και απολύμανσης
καθώς συνεχίζουν την διαδικασία καθώς χρησιμοποιούν μια μικροβιοκτόνο λάμπα η οποία απολυμαίνει τον
αέρα με τον οποίο γίνεται το στέγνωμα.
Διατίθενται μοντέλα για διάφορα μεγέθη παπουτσιών καθώς και εκδόσεις με κρεμαστάρια στη μια ή και στις
δύο πλευρές του εξοπλισμού.

Διπλής όψης

SD 24
SD 32
SD 40
SD 48
SD 60

24
32
40
48
60

1260 x 960 x 930
1460 x 960 x 930
1800 x 960 x 930
1800 x 960 x 1170
2420 x 960 x 1890

Μονής όψης

2 kW
2 kW
2 kW
2 kW
2 kW

SJ 10
SJ 12
SJ 16
SJ 20
SJ 25
SJ 30
SJ 35
SJ 40

10
12
16
20
25
30
35
40

2100 x 600 x 500
1400 x 600 x 900
1400 x 600 x 900
2100 x 600 x 930
2100 x 600 x 1170
2100 x 600 x 1410
1260 x 960 x 930
2100 x 600 x 1890

2 kW
2 kW
2 kW
2 kW
2 kW
2 kW
2 kW
2 kW
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Δεξαμενές αποθήκευσης
και επεξεργασίας
βρώσιμης ελιάς

Η τεχνολογία διπλών και τριπλών τοιχωμάτων
σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την πιο κατάλληλη λύση για την παραγωγή σας, έτσι ώστε
να έχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα και την άριστη
ποιότητα που απαιτεί και χαρακτηρίζει το προϊόν
σας παγκοσμίως.
Τα ωφέλη των δεξαμενών (μηδενική μετανάστευση χρωστικών, προστασία από UV ακτινοβολία,
αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες) τις καθιστούν την κορυφαία επιλογή για την αποθήκευση
και την επεξεργασία της βρώσιμης ελιάς.
Συνοδεύονται από ξεχωριστό διάτρητο κυάθιο,
το οποίο συγκρατεί τις ελίες πάντα στην άλμη.
Ο ψηλός λαιμός εξυπηρετεί στη διαδικασία παρασκευής της άλμης και στην εκπίκρανση. Δίπλα
σε αυτόν υπάρχει ένα άλλο στόμιο 0,10m που
επιτρέπει τη δοκιμή.

Έχοντας ως γνώμονα την συνέπεια
στην ποιότητα η SIVVAS A.E φροντίζει να παρέχει στους συνεργάτες
της, κορυφαίας ποιότητας δεξαμενές, με μηδενική μετανάστευση
ουσιών από χρωστικές και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, για άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα στα εγχώριας διάθεσης και
τα εξαγώγιμα προϊόντα.

Τύπος

Χωρητικότητα (lt)

Διάμετρος Ø

Ύψος (m)

SIV.24037098

3700

1,66

2,20

SIV.19490115

4900

1,95

2,20

SIV.24064125

6400

2,25

2,35

SIV.24075165

7500

2,25

2,65

SIV.24089185

8900

2,60

2,55

SIV.24115275

12000

2,60

3,25

SIV.24140275

14000

3,02

2,75

Προϊόντα διπλών τοιχωμάτων:
• Με μαύρο εξωτερικό περίβλημα και φυσικό εσωτερικό χωρίς
προσθήκη χρωστικών
• Προστασία UV
• Μηδενική μετανάστευση χρωστικών ουσιών στα αποθηκευμένα προϊόντα, δίνοντας άριστη
ποιότητα στις εξαγωγές
• Έυκολος οπτικός έλεγχος χάρη
στο φωτεινό εσωτερικό
• Ευκολότερος καθαρισμός
• Αυξημένη αντοχή καθώς το
εσωτερικό στρώμα δεν είναι
θερμικά επεξεργασμένο

Προϊόντα τριπλών τοιχωμάτων:
• Με λευκό εξωτερικό περίβλημα,
μαύρο μεσαίο στρώμα και φυσικό εσωτερικό χωρίς προσθήκη
χρωστικών
• Λευκό εξωτερικό για προστασία
από θερμότητα
• Μεσαίο στρώμα μαύρο για προστασία από ακτινοβολία UV
• Μηδενική μετανάστευση χρωστικών ουσιών στα αποθηκευμένα προϊόντα, δίνοντας άριστη
ποιότητα στις εξαγωγές
• Έυκολος οπτικός έλεγχος χάρη
στο φωτεινό εσωτερικό
• Ευκολότερος καθαρισμός
• Αυξημένη αντοχή καθώς το
εσωτερικό στρώμα δεν είναι
θερμικά επεξεργασμένο

Προϊόντα τριπλών τοιχωμάτων
με στρώμα αφρού:
• Με λευκό εξωτερικό περίβλημα,
μαύρο μεσαίο στρώμα αφρού
και φυσικό εσωτερικό χωρίς
προσθήκη χρωστικών
• Λευκό εξωτερικό για προστασία
από θερμότητα
• Μεσαίο στρώμα αφρού για μόνωση, προστασία από ακραίες
καιρικές συνθήκες και τη UV
ακτινοβολία
• Μηδενική μετανάστευση χρωστικών ουσιών στα αποθηκευμένα προϊόντα, δίνοντας άριστη
ποιότητα στις εξαγωγές
• Έυκολος οπτικός έλεγχος χάρη
στο φωτεινό εσωτερικό
• Ευκολότερος καθαρισμός
• Αυξημένη αντοχή καθώς το
εσωτερικό στρώμα δεν είναι
θερμικά επεξεργασμένο
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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

Τεχνικά χαρακτηριστικά (standard έκδοση)

Ace Solid
Stackable wheels

Με άνοιγμα

Με πορτάκι
στο άνω τμήμα

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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Επεξεργασία
Φρούτα,
Λαχανικά,
& Συσκευασία
Ξηροί καρποί
επιτραπέζιας
- Εξοπλισμός
ελιάς& Συσκευασία

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)

106

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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Φρούτα, Λαχανικά, Ξηροί καρποί - Εξοπλισμός & Συσκευασία

Υλικά συσκευασίας

Η πολυετής εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων έχει εκτοξεύσει την
εταιρεία μας στην κορυφή της προτίμησης των επαγγελματιών της βιομηχανανίας τροφίμων.
Παρέχουμε υλικά συσκευασίας πρώτης τάξης, κατάλληλα για λαχανικά,
φρούτα, ξηρούς καρπούς και βρώσιμη ελιά, 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 τους, 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

•
•
•
•
•
•
•

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

Φίλμ κάθετων συσκευαστικών - Flowpack
Τα φίλμ συσκευασίας κάθετων συσκευαστικών που διαθέτουμε
εξασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων σας χωρίς αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την δυναμική της γραμμής παραγωγής σας.
Κατάλληλα για πολλών ειδών εφαρμογές και με διαφορετικές
ποιότητες υλικών αποτελούν την καλύτερη λύση, καθώς είναι
υλικα συσκευασίας εξαιρετικής αντοχής και ευκρίνειας ενώ ταυτόχρονα δίνουν εξαιρετικό αποτέλεσμα στην εκτύπωση.
Σε συνδυασμό με τις μηχανές Nomatech (σελ 37), αποτελούν
τον τέλειο σύμμαχο για υψηλής δυναμικής και ποιότητας
γραμμές παραγωγής.
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Doypack
Οι σακούλες Doypack, αποτελούν μια άριστη λύση παρουσίασης των προϊόντων σας στα ράφια λιανικής, χάρη στο εύκαμπτο υλικό τους και την κατάλληλα διαμορφωμένη βάση τους,
που επιτρέπουν στη συσκευασία να στέκεται όρθια στο ράφι.
Κατάλληλες για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας
(MAP) ή παστερίωση αποτελούν την πλέον ευέλικτη και
εντυπωσιακή συσκευασία που προτιμάται παγκοσμίως για
Premium προϊόντα.
Διατίθενται σε εκδόσεις με διαφανές παράθυρο για παρουσίαση του περιεχόμενου, zip (φερμουάρ) για εύκολο κλείσιμο,
με εγκοπή εύκολου ανοίγματος και πολλές άλλες επιλογές
σφράγισης.
Επιπρόσθετα έχουν άριστο αποτέλεσμα εκτύπωσης για εντυπωσιακότερες παρουσιάσεις των προϊόντων σας.
Για γραμμές παραγωγής υψηλών ταχυτήτων υπάρχουν προδιαμορφωμένες σακούλες doypack.
Συνδυάστε τις μηχανές συσκευασίας της SN (σελ 15) με
τις συσκευασίες Doypack που προσφέρουμε και επωφεληθήτε από της υψηλές δυναμικές παραγωγής που μπορούν
να σας προσφέρουν για να αυξάνετε τη δυναμική της δικής
σας γραμμής παραγωγής.

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.

111

