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nnnnn SASZETKI TYPU STICK-PACK
nnnnn SASZETKI PŁASKIE
nnnnn FLOWPAKI
nnnnn PIONOWE SASZETKI TYPU FFS

BRANZE - PRODUKTY

SPOZYWCZA: saszetki z cukrem, słodzikami, kawa w proszku oraz w
granulkach, płatki, gotowe posiłki, kap suły z kawa, napoje oraz kawa in-
stant, zioła, cukierki,  przekaski, sosy , gotowe zupy itp.

FARMACJA: saszetki z proszkiem typu inst ant, t abletki, strzykawki, gazy ,
plastry itp

KOSMETYKI: saszetki z kremem, szamponem, płynami, rekawiczkami,
farby do włosów itp.

Opakowania dystrybucyjne

KARTONY
KARTONY DISPLAY
TACE Z WIECZKIEM
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Konfiguracje

Pojedynczy stos saszetek na
płasko

Podwójny stos saszetek na
płasko, karton dwukomorowy

Saszetki ust awione na krawedzi
wersja 1

Saszetki ust awione na krawedzi
wersja 2

pojedynczy flowp ack



MASZYNY
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Stick-p acki wrzucone losowoStick-p acki uporzadkowane w
warstwy

KARTONIARKI PIONOWE

Kartoniarka pionowa V108 stosowana jest
zwykle do p akowania sredniej wielkosci i
duzych flowp acków oraz saszetek z 3
zgrzewami, pojedynczych a t akze saszetek
stick-p ack wrzucanych losowo



KARTONIARKI POZIOME
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Wszystkie modele sa przystosowane do p akowania pojedynczych
saszetek a t akze do p akowania grup saszetek ust awionych w stosach
na płasko albo na krawedzi

Seria maszyn V103 przeznaczona jest
do formowania t acek z wieczkiem (lub
bez) które beda napełnione recznie lub
automatycznie. Urzadzenia moga byc
połaczone z maszyna zamykajaca
wieczko kartonika.

Kartoniarka  V106,  przystosowana
jest głównie do pracy z małymi
format ami; jest to st andardowa
kartoniarka wykorzystujaca
łancuchowy system
transportujacy , oferujac przy tym
duza elastycznosc. Urzadzenie
moze pracowac w branzy
spozywczej, kosmetycznej oraz
farmaceutycznej

Model V2000  to nowoczesna
kartoniarka o konstrukcji
balkonowej z systemem
transportujacym kartoniki za
pomoca p asów , przeznaczona
głównie do produktow
kosmetycznych oraz
farmaceutycznych

ROZK£ADARKI KARTONIKÓW-TACEK



KARTONIARKI ZBIORCZE
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Pozioma kartoniarka zbiorcza V140  przystosowana jest do grupowania
“prostokatnych” saszetek w warstwy i rzedy oraz ich p akowania.
Saszetki moga byc t ak zorganizowane aby zajmowały mozliwie najmniej
miejsca.
Pionowa kartoniarka zbiorcza V150, przystosowana jest zwłaszcza do
produktów o nieregularnych kszt ałtach podawanych bezposrednio do kartonu
za pomoca systemu “Podnies i Połóz”



Do saszetek plaskich

SYSTEMY PODAJACE
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Wieloliniowy system podajacy do saszetek płaskich (do 10 linii, 800
saszetek/1’)
    1.System Podnies i Połóz, łaczacy system

  z maszyna saszetkujaca FFS
2.Przenosnik łancuchowy z zebami
3.System Podnies i Połóz do załadunku
   kieszeni transportujacych
4.Transfer saszetek do specjalnego
  C-kszt altnego przenosnika kieszeniowego
5.Specjalna jednostka do ukladania
   saszetek na krawedzi
6.Jednostka komp aktujaca i przekazujaca stos
   saszetek do przenosnika kieszeniowego kartoniarki



Do saszetek typu stick-pack

Dla duzych saszetek
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1. System Podnies i Połóz łaczacy kartoniarke z
maszyna saszetkujaca FFS

2. Przenosnik łancuchowy z zebami
3. Uklad Podnies i Połóz ukladajacy stick-

packi losowo w kieszeniach
transportujacych lub bezposrednio na
tacy lub w kartoniku, ewentualnie system
liczacy z nieuporzadkowanym
zaladunkiem.

Podawanie flowp aka lub 3-stronnie
zgrzewanej saszetki z maszyny VFFS
Najwieksze formaty saszetek sa zazwyczaj
stosowane w przemysle spozywczym. Sa one
podawane pojedynczo i p akowane na
maszynie pionowej typu V108 lub V108M, przy
wykorzyst aniu elewatora t asmowego oraz
podwojnego p asa komp aktujacego produkt
przed wlozeniem do kartonika.

Te produkty moga byc t akze recznie
podawane do transportera kieszeniowego
kartoniarki poziomej.



KOMPLETE LINIE
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KOMPLETNE AUTOMATYCZNE LINIE PAKUJACE

Mozemy zaproponowac t akze kompletne linie p akujace zaczynajac od
wyprodukowania i pobrania saszetki, przez p akowanie saszetek w
karton posredni i pozniej w karton zbiorczy , ktory moze byc
paletyzowany .
Linia moze byc zlozona z t akich maszyn jak:

1. Saszetkarka pionowa
2.       Kartoniarka (pozioma lub pionowa) z od powiednim systemem

podajacym (ewentualnie maszyna formujaca kartonik lub t acke)
3. Owijarka w celofan  (dla kartonikow pojedynczych oraz p akietow)
4. Kartoniarka zbiorcza


