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Τα μηχανήματα που απεικονίζονται είναι ενδεικτικά των διαφόρων τύπων συσκευασίας. Παρακαλούμε επικοινωνείστε
μαζί μας για περισσότερα μηχανήματα, εφαρμογές & εξατομικευμένη μελέτη της συσκευασίας των προιόντων σας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
59 Χρόνια Κατασκευαστικής Εμπειρίας!
Συνεργασίες με αξιόπιστες εταιρίες από όλο τον κόσμο!
1960

Η ιστορία μας ξεκινά το 1960 με την ίδρυση της «ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΑΔΗ ΟΕ» εταιρία κατασκευής ποικίλων
μηχανημάτων για την αλευροβιομηχανία και καπνοβιομηχανία.

1970

Αρχές τις δεκαετίας του ‘70, αρχίζει ο σχεδιασμός & η κατασκευή μηχανημάτων συσκευασίας, κυρίως
σελοφανέζες για την καπνοβιομηχανία και την παστελοποιία.

1980

Τέλη της δεκαετίας του ΄70 σχεδιάζεται η πρώτη ελληνική μηχανή οριζόντιας συσκευασίας ΤAHIPACK,
τύπου ‘‘flowpack’’. Η τεχνική γνώση των αδελφών Σπηλιάδη και η πάντα πρόθυμη και φιλική υποστήριξη των πελατών τους, καθιερώνουν ταχύτατα το νέο μηχάνημα («flowpack») στην ελληνική βιοτεχνία
και βιομηχανία και αρχίζει η μαζική παραγωγή του.

1991

Στις αρχές τις δεκαετίας του ‘90, δημιουργείται η εμπορική εταιρία ΤΑΧΥΠΑΚ ΕΠΕ, με έδρα την Αθήνα,
η οποία σκοπό έχει την πώληση και τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων της Ι.Σ.ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ
Ε.Ε. στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2000

Στις αρχές του 2000, η ΤΑΧΥΠΑΚ μεταφέρεται σε νέο μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο, ενώ διευρύνεται
συνεχώς η γκάμα των προϊόντων της, επεκτείνοντας τις συνεργασία της με αξιόπιστες εταιρίες εντός
& εκτός Ευρώπης.

2007

2017
2019

Η προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας είναι συνεχής. Οργανώνουμε το εμπορικό
και τεχνικό μας τμήμα με τις επιταγές του ISO 9001, με το οποίο είμαστε πιστοποιημένοι, παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε ότι νεότερο μπορούμε να σας προτείνουμε, επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας,
αναβαθμίζουμε την επικοινωνία μας, ώστε να μπορούμε να ακολουθούμε τις ανάγκες σας και να είμαστε δίπλα σας!
Μεταφερόμαστε σε νέο μεγαλύτερο χώρο στο Πικέρμι, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, σε εκθεσιακό &
αποθηκευτικό χώρο.
Σήμερα η ΤΑΧΥΠΑΚ συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρίες του κλάδου ενώ παράλληλα παραμένει αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρίας ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ. Χάρη στην μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευσή της η TAHIPACK μπορεί να κατανοήσει την ανάγκη κάθε επιχείρησης, προτείνοντας
λύσεις ιδανικές για τη μικρή, τη μεσαία ή τη μεγάλη παραγωγή.

Γιατί να μας επιλέξετε:
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα μηχανημάτων συσκευασίας, κωδικοποίησης, υλικών συσκευασίας και αναλωσίμων.
Μελετάμε το αίτημα συσκευασίας του κάθε προϊόντος, με σκοπό να προτείνουμε το κατάλληλο μηχάνημα,
με τη βέλτιστη λύση απόδοσης- τιμής
Διαθέτουμε Ευελιξία προτάσεων για τη μικρή, μεσαία ή μεγάλη παραγωγή, με έμφαση στην αξιοπιστία και
την ποιότητα.
Προτείνουμε λύσεις τεχνικής υποστήριξης: με συμβόλαια προληπτικής συντήρησης, τηλεφωνική υποστήριξη ή επίσκεψη στον τόπο παραγωγής. Υποστηρίζουμε όλα τα προσφερόμενα μηχανήματα με στοκ
ανταλλακτικών.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις ώστε να σας προτείνουμε ό,τι νεότερο. Επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας με
αξιόπιστες εταιρίες. Αναβαθμίζουμε την επικοινωνία μας, ώστε να μπορούμε να ακολουθούμε τις ανάγκες
σας και να είμαστε δίπλα σας!
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - FLOWPACK
Τι κάνουν;
Τα Μηχανήματα Οριζόντιας Συσκευασίας - Flowpack συσκευάζουν τα προϊόντα σε εύκαμπτο φάκελο (τύπου μαξιλαράκι), με αεροστεγές κλείσιμο . Η τροφοδοσία των προϊόντων γίνεται οριζόντια για προϊόντα που συσκευάζονται ανά τεμάχιο
ή ομαδοποιημένα, με ή χωρίς σκαφάκι, αν πρόκειται για πολλά τεμάχια.

Τύπος Συσκευασίας:
Εύκαμπτος φάκελος τύπου μαξιλαράκι.

Για ποια προϊόντα;
Η συσκευασία αυτή είναι ιδανική για είδη: αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, σφολιατοειδή, πίτες, λαχανικά, φρούτα, αλλαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, αλλά και είδη καθαριότητας, σπόγγους, κ.ά.

Πλεονεκτήματα
• Συμβάλει στην υγιεινή & την φρεσκάδα των προϊόντων.
• Παρατείνει τη ζωή των προϊόντων.
• Βελτιώνει αισθητά την εμφάνιση τους.
• Αυξάνει την ταχύτητα συσκευασίας και κατ’ επέκταση την παραγωγική διαδικασία.
• Προσφέρει ευελιξία λύσεων.
• Δέχεται πλήθος περιφερειακών συστημάτων: εκτυπωτικούς μηχανισμούς, ετικετέζες, συστήματα τροφοδοσίας προϊόντων, ταινιόδρομο εξόδου, δίσκο περισυλλογής, ανιχνευτή μετάλλων, ελεγκτή βάρους κ.α.
Στην Οριζόντια συσκευασία - Flowpack υπάρχουν 5 κατηγορίες μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής:
1) Ημιαυτόματες συσκευαστικές Ρυθμιζόμενης Κλίσης
2) Αυτόματες Flowpack , με περιστροφική κίνηση σιαγόνων
3) Αυτόματες Flowpack με κάθετη κίνηση σιαγόνων (γκιγιοτίνα)
4) Αυτόματες Flowpack, με τροφοδοσία ρολού από κάτω
5) Αυτόματες Flowpack περιστροφικές, οικονομικές

Ημιαυτόματες συσκευαστικές Ρυθμιζόμενης Κλίσης
Crima, Easy Crima, Swing 600

• Ιδανικές για μικρή και μεσαία παραγωγή.
• Δεν απαιτούνται πολύπλοκες ρυθμίσεις.
• Λειτουργούν σε επικλινή & κάθετη θέση, με χειροκίνητη τροφοδοσία.
• Προσφέρουν ευελιξία και μεγάλο εύρος προϊόντων, γιατί συσκευάζουν
εύκολα προϊόντα διαφορετικών διαστάσεων.
• Δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης του μήκους του προϊόντος.
• Δυνατότητα προσθήκης αδρανών αερίων, ψεκασμού αλκοόλης,
φωτοκυττάρου για εκτυπωμένο φιλμ και eurohole.
• Δυνατότητα Inox Κατασκευής.
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Αυτόματες Flowpack , με περιστροφική κίνηση σιαγόνων
SPL 55/ 150/250/400, SPL Mini, SPL 150 Full Servo Driven.

• Ιδανικές για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Συνεχής ροή προϊόντων για μεγάλες παραγωγές
• Διαφορετικές διαστάσεις μηχανημάτων για όλους τους χώρους
εργασίας και για μεγάλο εύρος προϊόντων.
• Ευελιξία στις αλλαγές από προϊόν σε προϊόν.
• Δυνατότητα αποθήκευσης συνταγών.
• Δυνατότητα προσθήκης αδρανών αερίων, ψεκασμού αλκοόλης,
φωτοκυττάρου για εκτυπωμένο φιλμ και eurohole.
• Δυνατότητα Inox Κατασκευής.

Αυτόματες Flowpack, με τροφοδοσία ρολού από κάτω
SPLE 500 BR, SPLΕ 700 BMBR, SPLΕ 800 BMBR.

• Ιδανικές για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Συνεχής ροή προϊόντων για μεγάλες παραγωγές
• Κατάλληλη για να συσκευάζει ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα,
φυλλώδη λαχανικά, μαλακά ακανόνιστα προϊόντα ή προϊόντα χύδην
πολλαπλών τεμαχίων.
• Η τροφοδοσία γίνεται με ιμάντα μεταφοράς και φωτοκύτταρο
αναγνώρισης προϊόντος.
• Δυνατότητα αποθήκευσης συνταγών.
• Δυνατότητα προσθήκης αδρανών αερίων, ψεκασμού αλκοόλης,
φωτοκυττάρου για εκτυπωμένο φιλμ και eurohole.
• Δυνατότητα Inox Κατασκευής.

Αυτόματες περιστροφικές Flowpack οικονομικές
SPL 150D/250D/350D και SPL 150B/250B/350B.

• Ιδανικές για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Κατάλληλη για συγκεκριμένο εύρος κωδικών προϊόντων.
• Συνεχής ροή προϊόντων για μεγάλες παραγωγές.
• Δυνατότητα προσθήκης αδρανών αερίων, ψεκασμού αλκοόλης,
φωτοκυττάρου για εκτυπωμένο φιλμ και eurohole.
• Δυνατότητα Inox Κατασκευής.

Αυτόματες Flowpack με κάθετη κίνηση σιαγόνων (γκιγιοτίνα)
SPLΕ 700 BMBR, SPLΕ 800 BMBR.

• Ιδανικές για μεγάλη παραγωγή.
• Πλήρως ηλεκτρονικές, Inox με πάνελ οθόνης αφής.
• Προσφέρουν ευελιξία και προσαρμόζονται σε ένα μεγάλο εύρος
προϊόντων, τροφίμων και μη.
• Δυνατότητα προσθήκης αδρανών αερίων, ψεκασμού αλκοόλης,
φωτοκυττάρου για εκτυπωμένο φιλμ και eurohole.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τι κάνουν;
Τα Μηχανήματα Κάθετης Συσκευασίας είναι κατάλληλα για την αεροστεγή συσκευασία προϊόντων σε φάκελο. Δημιουργούν τον φάκελο, τον γεμίζουν με προϊόν και τον θερμοκολλούν αεροστεγώς. Εξοπλίζονται με συστήματα ανατροφοδοσίας του προϊόντος (όπως αναβατόρια, ταινιόδρομους μεταφοράς κ.α.),καθώς και με ζυγιστικά ή δοσομετρικά συστήματα
για τη δημιουργία της επιθυμητής δόσης, ανάλογα με το προϊόν.

Τύπος Συσκευασίας:
Φάκελος τύπου μαξιλαράκι, πιέτα, 3 ή 4 κολλήσεων, στικ, πυραμίδα.

Για ποια προϊόντα;
Η συσκευασία αυτή είναι ιδανική για είδη υγρών και τροφίμων, όπως: όσπρια, ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, ζάχαρη, καφές, σκόνες, προϊόντα σε κοκκώδη μορφή, ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα, σνακς, καραμέλες, σαλάτες, λαχανικά,
κατεψυγμένα προϊόντα, υγρά, σάλτσες, χημικά προϊόντα, λιπάσματα, υγρά καθαρισμού κ.ά.

Πλεονεκτήματα
• Συμβάλει στην υγιεινή & τη φρεσκάδα των προϊόντων.
• Παρατείνει τη ζωή των προϊόντων.
• Βελτιώνει αισθητά την εμφάνιση τους.
• Αυξάνει την ταχύτητα συσκευασίας και κατ’ επέκταση την παραγωγική διαδιακασία.
• Προσφέρει ευελιξία λύσεων.
• Δέχεται πλήθος περιφερειακών συστημάτων: εκτυπωτικούς μηχανισμούς, ετικετέζες, συστήματα τροφοδοσίας προϊόντων, ταινιόδρομο εξόδου, δίσκο περισυλλογής, ανιχνευτή μετάλλων, ελεγκτή βάρους κ.α.
Στα Μηχανήματα Κάθετης Συσκευασίας υπάρχουν 4 κατηγορίες μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής:
1) Αυτόματα Μηχανήματα Κάθετης Συσκευασίας σε Σακούλα διαφόρων Τύπων.
2) Αυτόματα Μηχανήματα Κάθετης Συσκευασίας Τριών/Τεσσάρων Κολλήσεων.
3) Αυτόματα Μηχανήματα Κάθετης Συσκευασίας σε Stick.
4) Αυτόματα Μηχανήματα Κάθετης Συσκευασίας Τea-Bag.
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Αυτόματα Μηχανήματα Κάθετης Συσκευασίας
σε Σακούλα διαφόρων Τύπων
• Ιδανικά για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Διαμορφώνουν πολλά διαφορετικά είδη σακούλας.
• Δυνατότητα προσθήκης αδρανών αερίων και φωτοκυττάρου για
εκτυπωμένο φιλμ.
• Δυνατότητα πιέτας, zip, eurohole, easy-open κ.α.
• Εξοπλίζονται με αναβατόρια τροφοδοσίας και συστήματα
δοσομετρικά, ανάλογα με το προϊόν.
• Δυνατότητα Inox κατασκευής.

Αυτόματα Μηχανήματα Κάθετης Συσκευασίας
Τριών/Τεσσάρων Κολλήσεων
• Ιδανικά για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Διαμορφώνουν πολλά διαφορετικά είδη σακούλας.
• Δυνατότητα προσθήκης αδρανών αερίων και φωτοκυττάρου για
εκτυπωμένο φιλμ.
• Δυνατότητα eurohole, easy-open κ.α.
• Εξοπλίζονται με αναβατόρια τροφοδοσίας και συστήματα
δοσομετρικά, ανάλογα με το προϊόν.
• Δυνατότητα Inox κατασκευής.

Αυτόματα Μηχανήματα Κάθετης Συσκευασίας σε Stick
• Ιδανικά για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Διαμορφώνουν από ένα έως πολλαπλά Sticks ταυτοχρόνως.
• Για υγρά και στερεά.
• Εξοπλίζονται με αναβατόρια τροφοδοσίας και συστήματα
δοσομετρικά, ανάλογα με το προϊόν.
• Δυνατότητα Inox κατασκευής.
• Δυνατότητα φωτοκυττάρου για εκτυπωμένο φιλμ.

Αυτόματα Μηχανήματα Κάθετης Συσκευασίας Τea-Bag
• Ιδανικά για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Διαμορφώνουν σακούλες για τσάι, τύπου Rectangular, Flat ή
Πυραμίδας.
• Δυνατότητα τοποθέτησης κορδονιού με τυπωμένο ταμπελάκι.
• Εξοπλίζονται με αναβατόρια τροφοδοσίας και συστήματα
δοσομετρικά, ανάλογα με το προϊόν.
• Σύστημα κόλλησης με υπέρηχους.
• Δυνατότητα να μπει σε γραμμή με συσκευαστικό εξωτερικής
σακούλας.
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ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Τι κάνουν;
Τα Δοσομετρικά Μηχανήματα ζυγίζουν ή ογκομετρούν δόσεις από διάφορα προϊόντα. Προσφέρουν ταχύτητα στη διαδικασία γέμισης και ακρίβεια στη δοσομέτρηση των προϊόντων.

Τύπος Συσκευασίας:
Για κάθε πιθανή συσκευασία που υπάρχει. Σακούλες, σακιά, δοχεία, βάζα κ.α. κάθε μεγέθους και μορφής.

Για ποια προϊόντα;
Η συσκευασία αυτή είναι ιδανική για προϊόντα: κόκκων, σκόνης, υγρών και τροφίμων, όπως:
όσπρια, ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, ζάχαρη, καφές, σκόνες, ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα, σνακς, καραμέλες,
σαλάτες, λαχανικά, κατεψυγμένα προϊόντα, υγρά, σάλτσες κ.ά.

Πλεονεκτήματα
• Αυξάνουν την ταχύτητα συσκευασίας και κατ’ επέκταση την παραγωγική διαδιακασία.
• Αυξάνουν το κέρδος, μειώνοντας το χαμένο προϊόν ανά δόση.
• Συνδυάζονται με συστήματα ανατροφοδοσίας, ταινιόδρομους μεταφοράς, μηχανήματα κάθετης συσκευασίας κ.α.
Στα Δοσομετρικά Μηχανήματα υπάρχουν 3 κατηγορίες μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής:
1) Ημιαυτόματα Ευθύγραμμα Ζυγιστικά
2) Πολυκέφαλα Ζυγιστικά
3) Ημιαυτόματα Δοσομετρικά με Κοχλία και Ογκομετρικά

Ημιαυτόματα Ευθύγραμμα Ζυγιστικά
• Ιδανικά για μικρή και μεσαία παραγωγή.
• Δυνατότητα για 1, 2 ή 4 κεφαλές ζύγισης.
• Δυνατότητα μίξης προϊόντων.
• Δυνατότητα δόνησης και ανάγλυφης επιφάνειας.

Πολυκέφαλα Ζυγιστικά
• Ιδανικά για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Δυνατότητα για 10, 12, 14, 24 και 32 κεφαλές ζύγισης.
• Δυνατότητα μίξης προϊόντων.
• Δυνατότητα δόνησης και ανάγλυφης επιφάνειας για ιδιαίτερα
προϊόντα.

Ημιαυτόματα Δοσομετρικά με Κοχλία και Ογκομετρικά
• Ιδανικά για μικρή και μεσαία παραγωγή.
• Ιδανικά για προϊόντα κόκκων και σκόνης.
• Διαθέτουν Τηλεσκοπικό Κύλινδρο Ογκομέτρησης.
• Δυνατότητα δόνησης και ανάδευσης.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ DOYPACK
Τι κάνουν;
Τα Μηχανήματα Συσκευασίας σε σακούλα Doypack συσκευάζουν σε έτοιμες σακούλες, που διαθέτουν ειδική διαμόρφωση στη βάση τους, ώστε να στέκονται όρθιες, αφού γεμίσουν με το επιθυμητό προϊόν. Οι σακούλες τοποθετούνται
μαζικά σε τροφοδότη. Έπειτα ανοίγονται, γεμίζονται και θερμοκολλούνται αυτόματα. Υπάρχει η δυνατότητα να περάσουν
από διαδικασία Vacuum, προσθήκης τροποποιημένης ατμόσφαιρας, εκτύπωσης κ.α.

Τύπος Συσκευασίας:
Ειδικά Σακουλάκια Doypack σε ποικιλία υλικών και σχημάτων: διαφανείς, αδιαφανείς, με παράθυρο, metalize, πολυπροπυλενίου, χάρτινες, με zip, με βαλβίδα κ.α.

Για ποια προϊόντα;
Η συσκευασία αυτή ειναι ιδανική για:
προϊόντα σκόνης, μπαχαρικά, προϊόντα κόκκου, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα, σπόρους, κρέμες, προϊόντα κοσμετολογίας, υγρά κα.

Αυτόματη περιστροφική συσκευαστική
& γεμιστική μηχανή.
• Ιδανική για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Δυνατότητα πολλαπλών σταθμών.
• Τροφοδοτείται με οποιοδήποτε τύπο έτοιμης σακούλας, τις ανοίγει,
τις γεμίζει και στη συνέχεια τις θερμοκολλεί.
• Λόγω των πολλαπλών σταθμών, προσφέρει ταχύτητα στη
συσκευασία.
• Ενσωματώνεται εύκολα σε γραμμές παραγωγής.
• Δέχεται γεμιστικά διαφόρων τύπων, ογκομετρικά, ζυγιστικά ή με
τροφοδοσία κοχλία, ανάλογα με το προϊόν.

Αυτόματη οριζόντια συσκευαστική γεμιστική μηχανή,
μονού ή διπλού σταθμού.
• Ιδανική για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Τροφοδοτείται με οποιοδήποτε τύπο έτοιμης σακούλας, τις ανοίγει,
τις γεμίζει και στη συνέχεια τις θερμοκολλεί.
• Ενσωματώνεται εύκολα σε γραμμές παραγωγής.
• Δέχεται γεμιστικά διαφόρων τύπων, ογκομετρικά, ζυγιστικά ή με
τροφοδοσία κοχλία, ανάλογα με το προϊόν.
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VACUUM ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
Τι κάνουν;
Τα Vacuum Μηχανήματα αφαιρούν τον ατμοσφαιρικό αέρα. Τα προϊόντα τοποθετούνται σε ειδικού τύπου σακούλες, οι
οποίες σφραγίζονται και αφαιρείται ο εσωτερικός αέρας, με αποτέλεσμα η σακούλα να εφάπτεται στο προϊόν.
Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης αδρανών αερίων.

Τύπος Συσκευασίας:
Ειδικές Σακούλες Vacuum Γκοφρέ ή Λείες και Γυάλινα Βάζα.

Για ποια προϊόντα;
Απευθύνονται στη βιομηχανία τροφίμων κυρίως των ευπαθών προϊόντων, με ανάγκη μεγάλου χρόνου ζωής, όπως:
κρέας, αλλαντικά, ψάρια, τυριά, ξηροί καρποί, όσπρια, φρέσκα ζυμαρικά κ.ά. Ακόμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
μεταλλικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Πλεονεκτήματα
• Συμβάλει στην υγιεινή & φρεσκάδα των προϊόντων.
• Επεκτείνει τη ζωή των προϊόντων.
• Προστατεύει από οσμές.
• Δεν επιτρέπει την επαφή με τον αέρα και την οξείδωση των μεταλλικών στοιχείων.
• Βελτιώνει αισθητά την εμφάνιση των προϊόντων.
• Αυξάνει την ταχύτητα συσκευασίας και κατ’ επέκταση της παραγωγικής διαδιακασίας.
• Προσφέρει ευελιξία λύσεων.
Στα Vacuum Μηχανήματα υπάρχουν 4 κατηγορίες ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής:
1) Επιτραπέζια Vacuum Μηχανήματα Εξωτερικού Τύπου
2) Επιτραπέζια ή Επιδαπέδια Vacuum Μηχανήματα Καμπάνας
3) Επιδαπέδια Vacuum Μηχανήματα Καμπάνας Βαρέως Τύπου
4) Eπιδαπέδια Vacuum Μηχανήματα Συνεχούς Ροής

Επιτραπέζια Vacuum Μηχανήματα Εξωτερικού Τύπου
• Ιδανική, οικονομική λύση για τη μικρή παραγωγή.
• Ιδανικά για στερεά προϊόντα χωρίς υγρά.
• Χρησιμοποιούν σακούλες ειδικού τύπου «γκοφρέ» ή «λείες».
• Διαθέτουν ψηφιακές ρυθμίσεις.
• Είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Διαθέτουν μπάρα συγκόλλησης διαφόρων μηκών.
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Επιτραπέζια ή Επιδαπέδια Vacuum Μηχανήματα
Καμπάνας
• Ιδανική λύση για τη μικρή, τη μεσαία και τη μεγάλη παραγωγή.
• Πραγματοποιούν κενό αέρος, σε περιβάλλον κλειστού τύπου.
• Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.
• Δυνατότητα διπλής καμπάνας στα επιδαπέδια μηχανήματα.
• Ιδανικά για κάθε τύπο προϊόντος, υγρά, στερεά και σκόνες.
• Δυνατότητα Vacuum σε σακούλες και δοχεία.
• Δυνατότητα παροχής αδρανών αερίων για καλύτερη συντήρηση.
• Διαθέτουν ψηφιακές ρυθμίσεις και μνήμη αποθήκευσης συνταγών.
• Δυνατότητα περισσότερων από μία μπάρα κόλλησης και σε μεγάλο
εύρος μηκών.

Επιδαπέδια Vacuum Μηχανήματα Καμπάνας
Βαρέως Τύπου
• Ιδανική λύση για τη μεσαία και τη μεγάλη παραγωγή.
• Ιδανική για μεγάλο βάρος και πολύωρη εργασία.
• Διακρίνεται από υψηλή ποιότητα στιβαρής κατασκευής από
ανοξείδωτο χάλυβα.
• Δυνατότητα περισσότερων από μία καμπάνες.
• Ιδανικά για κάθε τύπο προϊόντος, υγρά, στερεά και σκόνες.
• Δυνατότητα Vacuum σε σακούλες και δοχεία.
• Δυνατότητα παροχής αδρανών αερίων για καλύτερη συντήρηση.
• Διαθέτουν ψηφιακές ρυθμίσεις και μνήμη αποθήκευσης συνταγών.
• Δυνατότητα περισσότερων από μία μπάρα κόλλησης και σε μεγάλο
εύρος μηκών.

Eπιδαπέδια Vacuum Μηχανήματα Συνεχούς Ροής
• Ιδανική λύση για τη μεσαία και τη μεγάλη παραγωγή.
• Διακρίνεται από υψηλή ποιότητα στιβαρής κατασκευής από
ανοξείδωτο ατσάλι.
• Συνδυάζονται με γραμμές παραγωγής και αυτόματα συστήματα
τροφοδοσίας.
• Δυνατότητα ρύθμισης ύψους.
• Οι μπάρες κόλλησης διαθέτουν σύστημα υδρόψυξης.
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ΘΕΡΜΟΣΥΡΡIΚΝΩΣΗ
Τι κάνουν;
Τα Μηχανήματα Θερμοσυρρίκνωσης, περιτυλίγουν τα προϊόντα με θερμοευαίσθητο φιλμ, το οποίο μέσω της θερμοκρασίας συρρικνώνεται και προσαρμόζεται στο σχήμα των προϊόντων. Αυτός ο τύπος συσκευασίας δεν προσφέρει αεροστεγή
προστασία.

Α) Θερμοσυρρίκνωση Κλειστού Τύπου
Τύπος Συσκευασίας:
Επένδυση με θερμοευαίσθητο φιλμ πολυολεφίνης ΡΟF.

Για ποια προϊόντα;
Η συσκευασία με θερμοσυρρίκνωση κλειστού τύπου είναι κατάλληλη για τη συσκευασία τροφίμων και άλλων προϊόντων,
μη ευαίσθητων στη θερμοκρασιακή αλλαγή.

Πλεονεκτήματα
• Προσφέρεται για πολυσυσκευασίες προϊόντων.
• Προφυλάσσει από τη σκόνη, την υγρασία, τις μυρωδιές και τις παραβιάσεις συσκευασίας.
• Εξασφαλίζει καλύτερη εμφάνιση, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μικρότερο κόστος.
Στη Θερμοσυρρίκνωση κλειστού τύπου υπάρχουν 4 κατηγορίες μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής:
1) Χειροκίνητες Καμπάνες
2) Ημιαυτόματα Γωνιακής Κοπής Τύπου L
3) Αυτόματα Γωνιακής Κοπής Τύπου L
4) Αυτόματα Συνεχούς Πλευρικής Κόλλησης

Κοπτικά Συστήματα Τύπου L & τούνελ συρρίκνωσης
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Χειροκίνητα Μηχανήματα Θερμοσυρρίκνωσης Κλειστού Τύπου
Compacκ 4500/5800/7000/8000

• Ιδανικά για μικρή ή μεσαία παραγωγή.
• Συρρικνώνουν και σφραγίζουν ταυτόχρονα, με την επίβλεψη ενός
χειριστή.
• Ευελιξία αλλαγών και ποιότητα κατασκευής.
• Συνεχής τεχνική υποστήριξη με στοκ ανταλλακτικών.

Ημιαυτόματα Μηχανήματα Θερμοσυρρίκνωσης Κλειστού
Τύπου Γωνιακής Κοπής Τύπου L ΤΜC58 και LMC 5844
• Ιδανικά για μικρή και μεσαία παραγωγή .
• Ευελιξία αλλαγών για μεγαλύτερη ταχύτητα παραγωγής.
• Υψηλή ποιότητα κατασκευής.
• Μεγαλύτερη ταχύτητα παραγωγής, μέσω των ιμάντων κίνησης του
προϊόντος και τον αυτόματο έλεγχο της μπάρας κοπής.
• Διατίθενται ως σκέτα κοπτικά, στα οποία μπορεί να προστεθεί
φούρνος ή με ενσωματωμένο φούρνο.

Αυτόματα Μηχανήματα Θερμοσυρρίκνωσης Κλειστού Τύπου
Γωνιακής Κοπής Τύπου L CLS DIAMOND και RLS 58X44
• Κατάλληλα για μεσαία και υψηλή παραγωγή.
• Εργονομικός σχεδιασμός και ευελιξία αλλαγών.
• Μεγαλύτερη ταχύτητα παραγωγής, επειδή τα προϊόντα κινούνται με
ιμάντες, από την είσοδο έως την έξοδο τους από το μηχάνημα.
• Διατίθενται ως σκέτα κοπτικά, στα οποία μπορεί να προστεθεί
φούρνος ή με ενσωματωμένο φούρνο.

Aυτόματα Μηχανήματα Θερμοσυρρίκνωσης Κλειστού
Τύπου Συνεχούς Πλευρικής Κόλλησης
IMPACK SERVO, HYBRID SERVO και BOX MOTION

• Ιδανικά για μεγάλη παραγωγή.
• Μέγιστες ταχύτητες παραγωγής μέσω της γκιγιοτίνας (κάθετης
κίνησης σιαγόνων) και της συνεχούς πλευρικής κόλλησης.
• Απευθύνονται σε μεγάλο εύρος προϊόντων και ιδιαίτερα σε προϊόντα
μεγάλου μήκους και ύψους.
• Συνδυάζονται με γραμμές παραγωγής και αυτόματα συστήματα
τροφοδοσίας.
• Διατίθενται ως σκέτα κοπτικά, στα οποία μπορεί να προστεθεί
φούρνος ή με ενσωματωμένο φούρνο.
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ΘΕΡΜΟΣΥΡΡIΚΝΩΣΗ
Α) Θερμοσυρρίκνωση Ανοιχτού Τύπου
Τύπος Συσκευασίας:
Επένδυση με θερμοευαίσθητο φιλμ πολυαιθυλενίου PE.

Για ποια προϊόντα;
Η συσκευασία με θερμοσυρρίκνωση ανοιχτού τύπου είναι κατάλληλη για ομαδοποίηση σε πολυσυσκευασία και απευθύνεται κυρίως στη δευτερογενή συσκευασία των προϊόντων. Το προϊόν είτε επενδύεται με φιλμ εξ’ ολοκλήρου ή χρησιμοποιείται συσκευασία ανοιχτή στα πλάγια.

Πλεονεκτήματα
• Διευκολύνει στην ομαδοποίηση και τη μεταφορά των προϊόντων.
• Διαθέτει αντοχή σε μεγάλο βάρος προϊόντων, με την χρήση φιλμ πολυαιθυλενίου.
• Εξασφαλίζει καλύτερη εμφάνιση, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μικρότερο κόστος.
Στη Θερμοσυρρίκνωση ανοιχτού τύπου υπάρχουν 2 κατηγορίες μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής:
1) Ημιαυτόματα Δύο Κολλήσεων
2) Αυτόματα Δύο Κολλήσεων
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Ημιαυτόματα Μηχανήματα Θερμοσυρρίκνωσης
Ανοιχτού Τύπου Δύο Κολλήσεων
PE 80P/120P/150P και Multimac 80P/60P

• Λειτουργούν με δύο μονά φιλμ συρρίκνωσης.
• Εύκολη απελευθέρωση του υλικού συσκευασίας.
• Είσοδος του προϊόντος αυτόματα, από πνευματικό
έμβολο.
• Άνετη επιφάνεια εργασίας στην είσοδο του προϊόντος.
• Θερμαινόμενες μπάρες συγκόλλησης, για ταχύτητα στη
συσκευασία.
• Δυνατότητα ιμάντα τροφοδοσίας, στο τούνελ
συρρίκνωσης.
• Ακριβής κίνηση των προϊόντων για άψογο αποτέλεσμα.
• Προγραμματισμός λειτουργιών μέσω οθόνης αφής, για
ευελιξία και ειδικές εφαρμογές.
• Αισθητήρας ασφαλείας στην κινούμενη μπάρα κοπής,
ώστε να γίνεται ανάκληση σε περίπτωση επαφής με το
χειριστή.
• Διατίθενται, με ή χωρίς φούρνο συρρίκνωσης.

Ημιαυτόματα Μηχανήματα Θερμοσυρρίκνωσης Ανοιχτού Τύπου Δύο Κολλήσεων
PE 80P/120P/150P και Multimac 80P/60P

• Λειτουργούν με δύο μονά φιλμ συρρίκνωσης.
• Εύκολη απελευθέρωση του υλικού συσκευασίας.
• Είσοδος του προϊόντος αυτόματα, από πνευματικό έμβολο.
• Άνετη επιφάνεια εργασίας στην είσοδο του προϊόντος.
• Θερμαινόμενες μπάρες συγκόλλησης, για ταχύτητα στη συσκευασία.
• Δυνατότητα ιμάντα τροφοδοσίας, στο τούνελ συρρίκνωσης.
• Ακριβής κίνηση των προϊόντων για άψογο αποτέλεσμα.
• Προγραμματισμός λειτουργιών μέσω οθόνης αφής, για ευελιξία και ειδικές εφαρμογές.
• Αισθητήρας ασφαλείας στην κινούμενη μπάρα κοπής, ώστε να γίνεται ανάκληση σε περίπτωση επαφής με το χειριστή.
• Διατίθενται, με ή χωρίς φούρνο συρρίκνωσης.
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ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΚΑΦΙΔΙΩΝ - TRAY SEALING / SKIN PACK
Α) Θερμοσυγκόλληση Σκαφιδίων – tray sealing
Τι κάνουν;
Τα μηχανήματα Θερμοσυγκόλλησης Σκαφιδίων – tray sealing θερμοκολλούν ειδικό φιλμ ή έτοιμο καπάκι σε σκαφάκια
διαφόρων μεγεθών και τύπων. Ανάλογα με το προς συσκευασία προϊόν, η συγκόλληση μπορεί να είναι ερμητική ή χαλαρή
για εύκολο άνοιγμα. Ακόμη μπορεί να επιτευχθεί κενό αέρος ή τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

Τύπος Συσκευασίας:
Επικόλληση φιλμ πάνω σε σκαφάκι.

Για ποια προϊόντα;
Ιδανική επιλογή συσκευασίας για προϊόντα catering, έτοιμου φαγητού, προϊόντα delicatessen, προϊόντα με υγρά, δημητριακά και μπισκότα σε κουπάκια, ελιές με άλμη, γαλακτοκομικά, νωπό κρέας, πίτες, αποξηραμένα φρούτα, λαχανικά,
είδη αρτοποιίας κ.α.

B) Skin Pack
Τι κάνει;
Τα μηχανήματα Skin Pack θερμοκολλούν ειδικό φιλμ σε ένα χαρτόνι ή σε σκαφάκια διαφόρων μεγεθών. Το φιλμ μαλακώνει με τη θερμότητα και με τη βοήθεια του κενού αέρος ακουμπάει πάνω στα προϊόντα που βρίσκονται στο χαρτόνι ή
στο σκαφάκι, με σκοπό να πάρει το σχήμα τους.

Τύπος Συσκευασίας:
Εφαρμογή φιλμ πάνω σε σκαφάκι με ανάγλυφη εμφάνιση του προϊόντος.

Για ποια προϊόντα;
Ιδανική επιλογή συσκευασίας για προϊόντα: delicatessen, προϊόντα χωρίς ή με ελάχιστα υγρά, δημητριακά, μπισκότα,
ελιές, σκληρά γαλακτοκομικά, νωπό κρέας, μηχανολογικά εξαρτήματα, εργαλεία, ηλεκτρονικά μέρη, διάφορα αξεσουάρ,
αποξηραμένα φρούτα κ.α.

Πλεονεκτήματα
• Διατηρεί την φρεσκάδα των προϊόντων.
• Μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής των φρέσκων και μαγειρεμένων προϊόντων.
• Προφυλάσσει από τη σκόνη, την υγρασία, τις μυρωδιές, τις παραβιάσεις συσκευασίας.
• Εξασφαλίζει καλύτερη εμφάνιση.
• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μικρότερο κόστος.
Στη Θερμοσυγκόλληση Σκαφιδίων - Tray Sealing / Skin Pack υπάρχουν 3 κατηγορίες μηχανημάτων ανάλογα με τις
ανάγκες παραγωγής:
1) Χειροκίνητα Θερμοκολλητικά Σκαφιδίων
2) Ημιαυτόματα Θερμοκολλητικά Σκαφιδίων & Skin Pack
3) Αυτόματα Θερμοκολλητικά Σκαφιδίων & Skin Pack
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Χειροκίνητα Θερμοκολλητικά Σκαφιδίων
• Ιδανικά για μικρή ή μεσαία παραγωγή.
• Εύκολα στη χρήση.
• Συγκόλληση του σκαφιδίου με μια κίνηση.
• Δυνατότητα περιμετρικής κοπής μαζί με την κόλληση, ανάλογα τις
απαιτήσεις του προϊόντος.
• Δυνατότητα πολλαπλών καλουπιών για διαφορετικά μεγέθη
σκαφιδίου.
• Ειδικές διαστάσεις σκαφιδίων, κατόπιν αιτήματος.

Ημιαυτόματα Θερμοκολλητικά Σκαφιδίων & Skin Pack
Επιτραπέζια & Επιδαπέδια

• Ιδανικά για μικρή, μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Δυνατότητα πολλαπλών καλουπιών για διαφορετικά μεγέθη
σκαφιδίου.
• Αυτόματη περιτύλιξη του υπολοιπόμενου φιλμ.
• Εύκολα στη χρήση, γρήγορη αλλαγή καλουπιών και εύκολος
καθαρισμός του συρταριού.
• Ερμητική συγκόλληση και περιμετρική κοπή του φιλμ.
• Συστήματα ασφαλείας του χειριστή , πιστοποιημένη με CE.
• Δυνατότητα εκτυπωμένου φιλμ με έλεγχο φωτοκυττάρου.
• Δυνατότητα αυτόματης εισόδου του συρταριού.
• Aυτόματη ανασήκωση σκαφιδίων.
• Δυνατότητα δημιουργίας κενού αέρος ή τροποποιημένης
ατμόσφαιρας στο σκαφάκι.
• Δυνατότητα να πραγματοποιούν Skin Pack, μέσω ειδικών καλουπιών.

Αυτόματα Θερμοκολλητικά Σκαφιδίων & Skin Pack
• Ιδανικά για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Δυνατότητα πολλαπλών καλουπιών για διαφορετικά μεγέθη
σκαφιδίου και αυτόματη περιτύλιξη του υπολοιπόμενου φιλμ.
• Εύκολα στη χρήση και στον καθαρισμό.
• Ερμητική συγκόλληση και περιμετρική κοπή του φιλμ.
• Συστήματα ασφαλείας του χειριστή, πιστοποιημένη με CE.
• Δυνατότητα εκτυπωμένου φιλμ με έλεγχο φωτοκυττάρου.
• Δυνατότητα δημιουργίας κενού αέρος ή τροποποιημένης
ατμόσφαιρας στο σκαφάκι.
• Δυνατότητα να πραγματοποιούν Skin Pack, μέσω ειδικών
καλουπιών.
• Συνδυάζονται με γραμμές παραγωγής και αυτόματα συστήματα
τροφοδοσίας.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τι κάνουν;
Οι Μηχανές Θερμοδιαμόρφωσης, διαμορφώνουν σκαφίδια, τα γεμίζουν και επικολλούν φιλμ πάνω στα σκαφίδια. Χρησιμοποιούν βιομηχανικό πλαστικό σε ρολό, κατάλληλο για τρόφιμα, το οποίο με τα κατάλληλα καλούπια διαμορφώνεται
σε σκαφίδια στο επιθυμητό μέγεθος.
Στη συνέχεια τα διαμορφωμένα σκαφίδια, γεμίζουν με το προϊόν, αφαιρείται ο ατμοσφαιρικός αέρας στον επιθυμητό βαθμό και σφραγίζονται με την επικόλληση φιλμ πάνω στα σκαφίδια. Το αποτέλεσμα είναι μία ερμητικά κλειστή συσκευασία
σε συνθήκες κενού αέρος.

Τύπος Συσκευασίας:
Διαμόρφωση περιεκτών & επικόλληση φιλμ, από ειδικού τύπου υλικά.

Για ποια προϊόντα;
Ιδανική επιλογή συσκευασίας για προϊόντα: delicatessen, σκληρά και μαλακά τυριά, βούτυρο, αλλαντικά, κρέατα προμαγειρεμένα ή νωπά, είδη αλιείας, φαρμακευτικά προϊόντα κ.α.

Αυτόματη Μηχανή Θερμοδιαμόρφωσης
• Αξιόπιστη κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Λειτουργία φιλική στο χρήστη, με έγχρωμη οθόνη αφής.
• Ευέλικτη, με εύκολη αντικατάσταση και καθαρισμό των καλουπιών θερμοδιαμόρφωσης.
• Αποδοτική, μειώνει το κόστος διαχείρισης των υλικών συσκευασίας.
• Τηρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας.
• Δυνατότητα τροποποιημένης ατμόσφαιρας.
• Δυνατότητα αποθήκευσης 99 διαφορετικών συνταγών.
• Δυνατότητα να πραγματοποιεί Skin Pack, μέσω ειδικών καλουπιών.
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ/X-RAY & ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ
Τι κάνουν;
Οι Ανιχνευτές Μετάλλων/X-Ray εξασφαλίζουν την προστασία των τροφίμων & των καταναλωτών, από ξένα μεταλλικά
και άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να παγιδευτούν εντός τους προϊόντος & της συσκευασίας του στα διάφορα στάδια
παραγωγής. Οι Ελεγκτές Βάρους ή Check weigher ελέγχουν αν το βάρος του προϊόντος είναι το προκαθορισμένο, ώστε
η παραγωγή να είναι ελεγχόμενη

Για ποια προϊόντα;
Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του προϊόντος και της εφαρμογής, διατίθενται εξιδικευμένες λύσεις.
Είναι κατάλληλοι για όλα τα είδη τροφίμων νωπών ή κατεψυγμένων, στερεών, υγρών, παχύρευστων.

Ανιχνευτές Μετάλλων για ξηρά τρόφιμα
• Το πεδίο ανίχνευσης προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή.
• Διαθέτουν ηχητικό σήμα και συστήματα απόρριψης.
• Ανιχνεύουν τόσο μαγνητικά όσο και μη μαγνητικά μέταλλα στο προϊόν.
• Υψηλής ευαισθησίας, με σταθερότητα και πλήρη κάλυψη των ζωνών
ανίχνευσης, χωρίς τυφλά σημεία.
• Διαθέτουν έγχρωμη οθόνη αφής, με μενού φιλικό στο χρήστη.
• Περιορίζουν την παρεμβολή σήματος από τα προϊόντα.
• Μεγάλος χώρος αποθήκευσης των παραμέτρων των προϊόντων.
• Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ανιχνευτές Μετάλλων για όλα τα είδη τροφίμων
• Το πεδίο ανίχνευσης προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή.
• Διαθέτουν ηχητικό σήμα και συστήματα απόρριψης.
• Διαθέτουν έγχρωμη οθόνη αφής, με μενού φιλικό στο χρήστη.
• Κατασκευάζονται με υλικά υψηλής ποιότητας.
• Προσαρμόζονται εύκολα στην εκάστοτε γραμμή παραγωγής ή
λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες.
• Σ χεδιάζονται βάσει των διαστάσεων & των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της κάθε εφαρμογής.

Ελεγκτές Βάρους ή Check Weighers
• Ιδανικό για μεγάλο εύρος προιόντων: τρόφιμα, ιατρικά, χημικά κ.α.
• Αξιοπιστία & ασφάλεια στη διαδικασία παραγωγής των τροφίμων.
• Διαθέτουν έγχρωμη οθόνη αφής, με μενού φιλικό στο χρήστη.
• Διαθέτουν συστήματα απόρριψης των ελλατωματικών προϊόντων.
• Προσαρμόζονται εύκολα στην εκάστοτε γραμμή παραγωγής ή
λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες.
• Συνδυάζονται με Ανιχνευτές Μετάλλων στον ίδιο διάδρομο.

Ανιχνευτές X-Ray
• Ικανότητα Ανίχνευσης Μετάλλων, Γυαλιού, Πέτρας, σκληρών Πλαστικών
κ.α. με μεγάλη ακρίβεια.
• Κατάλληλο για πολύ μεγάλο εύρος προϊόντων.
• Το πεδίο ανίχνευσης προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή.
• Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Προσαρμόζονται εύκολα στην εκάστοτε γραμμή παραγωγής ή
λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες.
• Διαθέτουν συστήματα απόρριψης των ελαττωματικών προϊόντων.

19

ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
Τι κάνουν;
Τα Θερμοκολλητικά Μηχανήματα προσφέρουν θερμοσυγκόλληση σε έτοιμη σακούλα. Eίναι κατάλληλα για κάθε είδος
έτοιμης σακούλας, με επιλογή του πάχους της ραφής συγκόλλησης.

Τύπος Συσκευασίας:
Κάθε τύπος σακούλας! Οποιοδήποτε μήκος, πλάτος και σχήμα. Ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής.

Για ποια προϊόντα;
Για όλα τα προϊόντα! Οτιδήποτε μπορεί να μπει σε σακούλα. Ιδανική επιλογή για τρόφιμα νωπά ή μαγειρεμένα, για λαχανικά και φρούτα, για πλαστικά και μεταλλικά προϊόντα.

Πλεονεκτήματα
• Διατηρεί τη φρεσκάδα των προϊόντων με το αεροστεγές κλείσιμο.
• Προφυλάσσει από τη σκόνη, την υγρασία, τις μυρωδιές και τις παραβιάσεις της συσκευασίας.
• Εξασφαλίζει καλύτερη εμφάνιση.
• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μικρότερο κόστος.
• Εκτύπωση της ημερομηνίας λήξης των προϊόντων.
Στα Θερμοκολλητικά Σακούλας υπάρχουν 4 κατηγορίες μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής:
1) Χειροκίνητα Θερμοκολλητικά Σακούλας
2) Ποδοκίνητα Θερμοκολλητικά Σακούλας
3) Θερμοκολλητικά Σακούλας Συνεχούς Ροής
4) Θερμοκολλητικά Σακούλας Βαρέως Τύπου

Χειροκίνητα Θερμοκολλητικά Σακούλας
THP-200/300/400/500

• Ιδανικά για οικιακή χρήση και μικρή παραγωγή.
• Για σακουλάκια πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου, PVC, κ.α. διαφορετικού πλάτους και απεριόριστου μήκους.
• Διαθέτουν ρυθμιζόμενη θερμοκρασία συγκόλλησης.
• Διαφορετικό πλάτος κόλλησης ανάλογα τις ανάγκες.
• Δυνατότητα να διαθέτουν κοπτικό.

20

Ποδοκίνητα Θερμοκολλητικά Σακούλας
Επιτραπέζια Ηλεκτρικά και Επιδαπέδια

• Ιδανικά για μικρή ή μεσαία παραγωγή.
• Διαθέτουν διπλή αντίσταση με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία για
στιβαρή συγκόλληση.
• Για όλα τα είδη θερμοκολλούμενων υλικών: σακουλάκια
πολυαιθυλενίου, πολυστρωματικών υλικών, κ.α.
• Δυνατότητα για εκτυπωτικό μηχανισμό ημερομηνίας.
• Διαφορετικό πλάτος κόλλησης ανάλογα με τις ανάγκες.
• Διαθέτουν κολώνα με βάση, πεντάλ, τραπεζάκι στήριξης της
σακούλας.

Θερμοκολλητικά Σακούλας Συνεχούς Ροής
Επιτραπέζια και Επιδαπέδια

• Ιδανικά για μικρή ή μεσαία παραγωγή.
• Tα προϊόντα κινούνται πάνω σε ιμάντα και θερμοκολλούνται
ταυτόχρονα.
• Για όλα τα είδη θερμοκολλούμενων υλικών: σακουλάκια
πολυαιθυλενίου, πολυστρωματικών υλικών, κ.α.
• Δυνατότητα να κινούνται οριζόντια ή κάθετα, ανάλογα με την
εφαρμογή και το προϊόν.
• Διαθέτουν εκτυπωτικούς μηχανισμούς μελάνης ή ανάγλυφη
εκτύπωση.
• Δυνατότητα δημιουργίας κενού & τροποποιημένης ατμόσφαιρας.

Θερμοκολλητικά Σακούλας Βαρέως Τύπου
Στατικά ή Συνεχούς Ροής, Με ή Χωρίς Διάδρομο

• Ιδανικά για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Ιδανικά για θερμοσυγκόλληση σάκων μεγάλου ύψους και βάρους.
• Διαθέτουν εκτυπωτικούς μηχανισμούς μελάνης ή ανάγλυφη
εκτύπωση.
• Τα συνεχούς ροής διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια θερμοκρασίας με
ρυθμιζόμενη ταχύτητα.
• Δυνατότητα Inox κατασκευής για αντοχή στον χρόνο και στο νερό.
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ΓΕΜΙΣΤΙΚA ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧYΡΕΥΣΤΩΝ
Τι κάνουν;
Τα Γεμιστικά Ρευστών και Παχύρευστων γεμίζουν διάφορα σκεύη με συγκεκριμένες δόσεις. Συνδυάζονται με κλειστικά
μηχανήματα και μηχανήματα σήμανσης.

Τύπος Συσκευασίας:
Δοχεία, βάζα, μπουκάλια κ.α.

Για ποια προϊόντα;
 Για τη βιομηχανία φαγητού:
Μέλι, πάστα, τάχινι, μελάσα, σάλτσες, ελαιόλαδο, λάδι, σιρόπι, ρόδι, ηλιέλαιο, χυμός φρούτων, συμπυκνωμένος χυμός
φρούτων, υγρό βούτυρο, χυμός λεμονιού, ξύδι, σάλτσες, κοκτέιλ, κέτσαπ, γιαούρτι, γάλα, βούτυρο, κεφίρ, βάφλες,
ζύμη κέικ, χαλβάς, κρέμα σοκολάτας, κρέμα γάλακτος, γλυκόζη, μαγιονέζα, μουστάρδα, σάλτσα ντομάτας, πάστα κόκκινου πιπεριού, dressings, πατατοσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα, παγωτό, κρέμα, φυστικοβούτυρο, ρυζόγαλο, κρασί, αλόη,
energy gel, κρεμώδη τυριά κ.α.
 Για τη βιομηχανία καλλυντικών:
Λοσιόν, ασετόν, έλαια αρωματοθεραπείας, λάδια, κολώνια, άρωμα, after shave, υγρό πλυντήριου πιάτων, σαμπουάν,
αφρόλουτρο, υγρό σαπούνι, γαλάκτωμα μαλλιών, βαζελίνη, foundation cream, lip gloss, eyeliner, μάσκαρα, κρέμα
χεριών & προσώπου, κρέμα μαλλιών, βαφή μαλλιών, παραφίνη, πάσκα προσώπου, κρέμα, gel, σαπούνι, κρέμα απολέπισης κ.α.
 Για τη βιομηχανία χρωμάτων:
Γυαλιστικό παπουτσιών, διαλύτες, λάδι λιναρόσπορου, μπογιά, κυτταρινική βαφή, νερομπογιά, συνθετική βαφή, κλωστοϋφαντουργική βαφή, βερνίκι κ.α.
 Για τη βιομηχανία φαρμάκου:
Σιρόπι, κτηνιατρικά προϊόντα, προϊόντα υγιεινής, γλυκερίνη, βιοϊατρικά προϊόντα και προϊόντα υγείας, αλοιφές, απολυμαντικά κ.α.
 Για τη βιομηχανία χημικών:
Κόλλες, ασβέστης, ορυκτέλαια, πήκτες, πυρίτιο, γράσσο, gel και καθαριστικά πλυντηρίων,
υγρό λίπασμα, πρόσθετα καυσίμου, χημικά αυτοκινήτων, αντιψυκτικό κ.α.

Πλεονεκτήματα
• Ακρίβεια γέμισης για εξοικονόμηση κέρδους και χρόνου.
• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μικρότερο κόστος.
• Εξασφαλίζει καλύτερη εμφάνιση.
• Διασφαλίζει το αμετάβλητο των προϊόντων κατά τη γέμιση.
Στα Γεμιστικά Ρευστών και Παχύρευστων υπάρχουν 3 κατηγορίες μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής:
1) Ημιαυτόματα Επιτραπέζια Γεμιστικά Ρευστών και Παχύρευστων.
2) Ημιαυτόματα Επιδαπέδια Γεμιστικά Ρευστών και Παχύρευστων.
3) Αυτόματα Γεμιστικά Ρευστών και Παχύρευστων.
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Ημιαυτόματα Επιτραπέζια Γεμιστικά Ρευστών
και Παχύρευστων
Ισοσταθμικά, Ογκομετρικά, Μικρών Δόσεων, Μινιατούρας, κ.α.

• Ιδανικά για μικρή ή μεσαία παραγωγή.
• Ρυθμιζόμενη ποσότητα γέμισης.
• Ρυθμιζόμενη πίεση γέμισης.
• Μεγάλη ακρίβεια γέμισης.
• Η έναρξη του κύκλου γίνεται είτε με το πάτημα κουμπιού, ή πεντάλ
από το χειριστή.
• Ο τερματισμός του κύκλου γίνεται αυτόματα.

Ημιαυτόματα Επιδαπέδια Γεμιστικά Ρευστών
και Παχύρευστων
• Ιδανικά για μικρή, μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Ιδανικά για ευαίσθητα προϊόντα.
• Ιδανικά για προϊόντα που απαιτούν ειδικές συνθήκες και
θερμοκρασίες γέμισης.
• Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Ρυθμιζόμενη ποσότητα γέμισης.
• Ρυθμιζόμενη πίεση γέμισης.
• Μεγάλη ακρίβεια γέμισης.
• Η έναρξη του κύκλου γίνεται είτε με το πάτημα κουμπιού, ή πεντάλ
από το χειριστή.
• Ο τερματισμός του κύκλου γίνεται αυτόματα.

Αυτόματα Γεμιστικά Ρευστών και Παχύρευστων
• Ιδανικά για μεγάλη παραγωγή.
• Ιδανικά για ευαίσθητα προϊόντα.
• Ιδανικά για προϊόντα που απαιτούν ειδικές συνθήκες και
θερμοκρασίες γέμισης.
• Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Ρυθμιζόμενη ποσότητα γέμισης.
• Μεγάλη ακρίβεια γέμισης.
• Η έναρξη του κύκλου, πραγματοποιείται μέσω ελέγχου από
φωτοκύτταρο.
• Συνδυάζονται με γραμμές παραγωγής, κλειστικά μηχανήματα και
μηχανήματα σήμανσης και αυτόματα συστήματα τροφοδοσίας και
περισυλλογής.
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ΚΛΕΙΣΤΙΚA ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑΣ
Τι κάνουν;
Τα Κλειστικά Μηχανήματα Συσκευασίας ή αλλιώς Πωματιστικά, σφραγίζουν μπουκάλια, δοχεία, βάζα και κονσέρβες με
διάφορα ήδη πώματος και καπακιών. Συνδιάζονται με γεμιστικά μηχανήματα και μηχανήματα σήμανσης.

Τύπος Συσκευασίας:
Twist-off, μεταλλικά και πλαστικά καπάκια, δοσομετρητές, μεταλλικά καπάκια κονσέρβας κ.α.

Για ποια προϊόντα;
Για όλα τα δοχεία, μπουκάλια, βαζάκια και κονσέρβες που διαθέτουν υποδομή να πάρουν καπάκι.

Πλεονεκτήματα
• Διατηρεί τη φρεσκάδα των προϊόντων με το αεροστεγές κλείσιμο.
• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μικρότερο κόστος.
• Εξασφαλίζει καλύτερη εμφάνιση.
Στα Κλειστικά Μηχανήματα Συσκευασίας υπάρχουν 2 κατηγορίες μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής:
1) Ημιαυτόματα Κλειστικά Μηχανήματα Συσκευασίας
2) Αυτόματα Κλειστικά Μηχανήματα Συσκευασίας

Ημιαυτόματα Κλειστικά Μηχανήματα Συσκευασίας
• Ιδανικά για μικρή ή μεσαία παραγωγή.
• Ακριβές και αεροστεγές κλείσιμο.
• Δυνατότητα πολλαπλών κεφαλών για διαφορετικά μεγέθη
καπακιού.
• Ο τερματισμός του βιδώματος γίνεται αυτόματα.

Aυτόματα Κλειστικά Μηχανήματα Συσκευασίας
• Ιδανικά για μεγάλη παραγωγή.
• Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Μεγάλη ταχύτητα κλεισίματος.
• Συνδυάζονται με γραμμές παραγωγής, γεμιστικά
μηχανήματα και μηχανήματα σήμανσης και αυτόματα
συστήματα τροφοδοσίας και περισυλλογής.
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ΕΤΙΚΕΤΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Τι κάνουν;
Οι Ετικετέζες και Εκτυπωτικοί Μηχανισμοί δίνουν ποικίλες λύσεις για τη σήμανση και κωδικοποίηση των προϊόντων.
Στέκονται αυτόνομα, προσαρμόζονται σε μηχανήματα ή ενσωματώνονται σε γραμμές παραγωγής.

Τύπος Συσκευασίας:
Ημερομηνίες, LOT, Barcode, Logos, Συστατικά, Περιεχόμενα κ.α.

Για ποια προϊόντα;
Υπάρχουν λύσεις για κάθε επιφάνεια. Για πλαστικό, Μέταλλο, Χαρτί και κάθε είδος συσκευασίας.

Πλεονεκτήματα
• Μειώνει τις ανάγκες προεκτύπωσης δίνοντας ευελιξία στην παραγωγή.
• Συμβαδίζει με τις νομοθεσίες για τα προϊόντα.
• Εξασφαλίζει καλύτερη εμφάνιση.

Ετικετέζες
Wrap Around 1 ή 2 ετικετών, Με τροφοδοσία, Print n’ Apply, Top κ.α.

• Ημιαυτόματη και αυτόματη λειτουργία με φωτοκύτταρο.
• Ακρίβεια στην κόλληση, πανομοιότυπο αποτέλεσμα.
• Δυνατότητα και εκτυπωτικού μηχανισμού.
• Δυνατότητα διάφανης ετικέτας.
• Δυνατότητα προσαρμογής σε μηχανήματα.

Εκτυπωτικοί Μηχανισμοί
Μελανοταινίας, Ημερομηνίας, Βιομηχανικοί Εκτυπωτές,
Θερμικής Mεταφοράς Γραφείου, Hot Foil κ.α.

• Ημιαυτόματη και αυτόματη λειτουργία.
• Ακρίβεια στην εκτύπωση, πανομοιότυπο αποτέλεσμα.
• Χαμηλό κόστος αναλωσίμων.
• Δυνατότητα προγραμματισμού και παραμετροποίησης LOT.
• Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης ημερομηνίας παραγωγής και
λήξης προϊόντων και ανά προϊόν.
• Δυνατότητα αναγραφής συστατικών και ανάλογων κειμένων σε
διαφορετικές γραμματοσειρές και μεγέθη χαρακτήρων.
• Δυνατότητα δημιουργίας και αναγραφής barcode.
• Δυνατότητα προσαρμογής σε μηχανήματα.

Εκτυπωτικοί Μηχανισμοί Inkjet & Laser Printers
• Aπόλυτη ευκρίνεια και υψηλή ανάλυση εκτύπωσης.
• Μεγάλο εύρος στοιχείων σε πορώδεις και γυαλιστερές επιφάνειες.
• Δυνατότητα για barcodes, γραφικά, λογότυπα, εικόνες, σύμβολα,
γραμματοσειρές, ημερομηνίες κ.α.
• Ιδανικοί για σκληρές επιφάνειες γυαλί, μέταλλο, ξύλο κ.α.
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε γραμμές παραγωγής.
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ INDUCTION SEALERS, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΨΥΛΙΩΝ & ΕΤΙΚΕΤΑΣ SLEEVE
Τι κάνουν;
Τα Μηχανήματα Induction Sealers σφραγίζουν το στόμιο από μπουκάλια, δοχεία και βάζα με ειδική μεμβράνη που
βρίσκεται εσωτερικά του πώματος. Τα Μηχανήματα Τοποθέτησης Καψυλίων & Sleeve τοποθετούν και συρρικνώνουν
μεμβράνη γύρω από μπουκάλια, δοχεία και βάζα.

Τύπος Συσκευασίας:
Twist-off, μεταλλικά και πλαστικά καπάκια, δοσομετρητές, μεταλλικά καπάκια κονσέρβας κ.α.

Για ποια προϊόντα;
Σε βιομηχανίες όπως φαρμακευτικών προϊόντων, εντομοκτόνων, παρασιτοκτόνων, λιπαντικών και καλλυντικών. Στη
βιομηχανία τροφίμων και ποτών για οτιδήποτε μπαίνει σε βάζο, μπουκάλι ή δοχείο.

Induction Sealer
Χειροκίνητο, Αυτόματο.

• Πραγματοποιεί επαγωγική κόλληση.
• Aπόλυτη προστασία από διαρροές.
• Στεγανότητα και παρατεταμένη συντήρηση του προϊόντος.
• Ε λαχιστοποιεί τις απαιτήσεις συντήρησης και αυξάνει την
παραγωγικότητα.
• Δυνατότητα ρύθμισης ύψους.
• Δυνατότητα Inox κατασκευής.
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε γραμμές παραγωγής.

Τοποθέτηση Καψυλίων και Ετικέτας Sleeve (Μανίκι)
Φούρνος Καψυλίων, Φούρνος Sleeve.

• Δυνατότητα Αυτόματης ή Χειροκίνητης κοπής και
τοποθέτησης καψυλίων και ετικέτας Sleeve.
• Εξασφάλιση απο παραβιάσεις της συσκευασίας.
• Οι ετικέτες Sleeve και τα καψύλια μπορούν να είναι
προεκτυπωμένα.
• Ε λαχιστοποιεί τις απαιτήσεις συντήρησης και αυξάνει την
παραγωγικότητα.
• Δυνατότητα ρύθμισης ύψους.
• Δυνατότητα Inox κατασκευής.
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε γραμμές παραγωγής.
• Βελτιώνει την εμφάνιση του προϊόντος.
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜEΝΕΣ ΓΡΑΜΜEΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧYΡΕΥΣΤΩΝ
Τι κάνουν;
Οι Αυτοματοποιημένες Γραμμές Υγρών και Παχύρευστων είναι ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής. Απευθύνονται
σε βιομηχανικές παραγωγές, που έχουν ανάγκη να συσκευάσουν δεκάδες χιλιάδες προϊόντα κάθε μέρα. Υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις για κάθε εφαρμογή υγρών και παχύρευστων προϊόντων σε μπουκάλια, βάζα, δοχεία, κονσέρβες (PET,
HDPE, Glass, Can) κ.α. κάθε μορφής και όγκου.
• Ταυτόχρονη Πλήρωση και Πωματισμό πολλαπλών δοχείων.
• Αυτόματη Τροφοδοσία και Περισυλλογή.
• Καθαρισμό των δοχείων πριν την πλήρωση.
• Τοποθέτηση Induction Sealers, Καψυλίων και Sleeves.
• Σήμανση των δοχείων με εκτύπωση και ετικέτα.
• Ομαδοποίηση και Παλετοποίηση των τελικών προϊόντων.

Για ποια προϊόντα;
Ιδανικές για τις Βιομηχανίες Τροφίμων: Γαλακτοκομικά, Παιδικές Τροφές, Χυμοί-Αναψυκτικά, Νερό, Ενεργειακά Ποτά,
Βρώσιμα Έλαια, Κέτσαπ, Μουστάρδα, Μαγιονέζα, Αλκοολούχα Ποτά, Κρασί κ.α. και για τις Βιομηχανίες Χημικών: Λάδια
Μηχανών, Χημικά καθαρισμού και γενικής χρήσης, Καλλυντικά, Βιομηχανικά Υγρά κ.α.
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ΜΗΧΑΝEΣ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ CLIP, TWIST ΚΑΙ EYELET
Τι κάνουν;
Οι Μηχανές Τοποθέτησης Clip, Twist κλείνουν έτοιμες σακούλες με την τοποθέτηση Clip ή Twist: χρησιμοποιώντας επίπεδο πλατύ πλαστικό & μεταλλικό (clip), ή χρησιμοποιώντας πλαστικό σε μορφή καλωδίου (twist).
Οι Μηχανές Τοποθέτησης Eyelet, τοποθετούν μεταλλικά τρουκς (πριτσίνια), πάνω σε έτοιμη σακούλα με ταυτόχρονη
τοποθέτηση χάρτινου προωθητικού υλικού στη σακούλα. Μπορούν να τοποθετήσουν 2 τρουκς ή 1 τρουκ με οπή στη μέση.

Tύπος συσκευασίας:
Σακούλα με τοποθέτηση clip -twist-τρουκ

Για ποια προϊόντα;
Για όλα τα προϊόντα! Οτιδήποτε μπορεί να μπει σε σακούλα. Ιδανική επιλογή συσκευασίας για προϊόντα: αρτοποιίας, παξιμάδια, κουλούρια , όσπρια, ζυμαρικά, ελιές κ.α.

Πλεονεκτήματα
• Είναι απλή και οικονομική λύση για τη συσκευασία προϊόντων σε σακούλα.
• Εξασφαλίζει καλύτερη εμφάνιση.
• Επιτρέπει το άνοιγμα και επανακλείσιμο της συσκευασίας.
Στις Μηχανές Τοποθέτησης Clip, Twist και Eyelet υπάρχουν 4 κατηγορίες μηχανημάτων ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής:
1) Χειροκίνητα Mηχανήματα Τοποθέτησης Clips ή Twist
2) Ημιαυτόματα Mηχανήματα Τοποθέτησης Clips ή Twist
3) Aυτόματα Mηχανήματα Τοποθέτησης Clips ή Twist
4) Ημιαυτόματα Μηχανήματα Τοποθέτησης Eyelet

Χειροκίνητα Mηχανήματα Τοποθέτησης Clips ή Twist
• Ιδανικό για μικρή και μεσαία παραγωγή.
• Το πλαστικό clip, μπορεί να δεχτεί εκτύπωση ή χάραξη ημερομηνίας
λήξης.
• Η σακούλα τοποθετείται χειροκίνητα από το χειριστή.
• H λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα από διακόπτη ή πεντάλ.
• Απλό στη χρήση, γρήγορο και ασφαλές.
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Ημιαυτόματα Mηχανήματα Τοποθέτησης Eyelet Clip/Twist
• Ιδανικό για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Το προϊόν κινείται πάνω σε ιμάντα συνεχούς ροής.
• Τοποθετούν πλαστικό clip ή twist & θερμοκολλούν τη σακούλα στο
επάνω μέρος ταυτόχρονα.
• Δυνατότητα μόνο θερμοκόλλησης, μόνο τοποθέτησης clip/twist ή
και τα δύο ταυτόχρονα.
• Τα προϊόντα τοποθετούνται χειροκίνητα στον ιμάντα εισόδου.
• Προσδίδουν ομοιομορφία και ταχύτητα.
• Η λειτουργία ενεργοποιείται από φωτοκύτταρο.

Aυτόματα Mηχανήματα Τοποθέτησης Eyelet Clip/Twist
• Ιδανικό για μεσαία και μεγάλη παραγωγή.
• Τα προϊόντα τοποθετούνται στην ειδική επικλινή ή οριζόντια υποδοχή της μηχανής.
• Η τροφοδοσία μπορεί να γίνει με συνεχή τροφοδοσία μέσω ιμάντα τροφοδοσίας ή χειροκίνητα.
• Η λειτουργία ενεργοποιείται από φωτοκύτταρο.
• Προσδίδουν ομοιομορφία και ταχύτητα.
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε γραμμές παραγωγής.
• Δυνατότητα συνεχούς κίνησης με box motion σιαγόνες.

Ημιαυτόματα Μηχανήματα Τοποθέτησης Eyelet Clip/Twist
• Ιδανικό για μικρή και μεσαία παραγωγή.
• Δυνατότητα τοποθέτησης 2 eyelet/τρουκς (πριτσινιών) δεξιά και
αριστερά στην καρτέλα ή 1 μεγάλο με οπή στην μέση της καρτέλας.
• Eίναι κατάλληλα για την ανάρτηση των προϊόντων.
• Ρυθμιζόμενη απόσταση στην τοποθέτηση των eyelet/τρουκς
(πριτσινιών).
• Προσδίδουν ομοιομορφία και ταχύτητα.
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ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗΣ ΣΕΛΟΦAΝ
Τι κάνουν;
Περιτυλίγουν κουτιά με σελοφάν, με 2 πλευρικές κολλήσεις και 1 εγκάρσια. Μπορούν να τοποθετήσουν και ταινία εύκολου ανοίγματος.

Τύπος συσκευασίας:
Επένδυση κουτιών με φιλμ πολυπροπυλενίου.

Κατάλληλο για:
Προϊόντα σε κουτί διαφόρων διαστάσεων. Προτείνεται σε προϊόντα κοσμετοποιίας, αρώματα, καλλυντικά, σιγαρέτα, τσίχλες, κασετίνες γλυκισμάτων & ειδών ζαχαροπλαστικής, κ.α.

Πλεονεκτήματα
• Βελτιώνουν την όψη του προϊόντος, δίνοντας μία πολυτελή αίσθηση.
• Προστατεύουν από σκόνη, μυρωδιά, υγρασία, κλπ.

Ημιαυτόματα Μηχανήματα Τοποθέτησης Σελοφάν
• Ιδανική λύση για τη μικρή και τη μεσαία παραγωγή.
• Στην είσοδο γίνεται χειροκίνητη περιτύλιξη, κοπή και
θερμοκόλληση στον κάθετο άξονα του κουτιού.
• Η περιτύλιξη και η κόλληση των πλαϊνών πλευρών του
οριζόντιου άξονα γίνεται αυτόματα.
• Δυνατότητα τοποθέτησης ταινίας για εύκολο άνοιγμα.

Αυτόματα Μηχανήματα Τοποθέτησης Σελοφάν
• Ιδανική λύση για τη μεσαία και τη μεγάλη παραγωγή.
• Εισάγεται το κουτί και εξάγεται πλήρως τυλιγμένο.
• Μπορεί να συνδυαστεί με γραμμές παραγωγής και αυτόματη
τροφοδοσία.
• Δυνατότητα τοποθέτησης ταινίας για εύκολο άνοιγμα.
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ΔΙAΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚOΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜOΣ
Αυτόματη Συσκευαστική σε δίχτυ
• Κατάλληλη για την συσκευασία φρούτων & λαχανικών σε δίχτυ.
• Κατάλληλη για την συσκευασία πορτοκαλιών, μανταρινιών,
λεμονιών, γκρέιπφρουτ, πατάτας, κρεμμυδιών, σκόρδων, ντομάτας,
πιπεριών κ.α.
• Τοποθετεί μεταλλικό κλιπ & ετικέτα πληροφοριών στην συσκευασία.
• Εξοπλίζεται με αναβατόρια τροφοδοσίας διαφόρων τύπων,
ζυγιστικά ή μετρητικά συστήματα, ταινιόδορομους εξόδου ή δίσκος
περισυλλογής, ανάλογα με την εφαρμογή.

Κλειστικά - Διαμορφωτικά Χαρτοκιβωτίων
και Τσερκομηχανές
• Δυνατότητα Αυτόματης διαμόρφωσης του χαρτοκιβωτίου
κλείνοντας την από την κάτω πλευρά με ταινία.
• Δυνατότητα μόνο κλεισίματος με πάνω & κάτω ταινία, του
προδιαμορφωμένου χαρτοκιβωτίου.
• Η τσερκομηχανή τοποθετεί τσέρκι κατά μήκος & πλάτος του
χαρτοκιβωτίου σε ημιαυτόματο ή χειροκίνητο μηχάνημα.

Συσκευαστική skin- pack αντικειμένων
• Δημιουργεί μία διάφανη, ανάγλυφη συσκευασία, σε στερεά
αντικείμενα που εφαρμόζονται με θερμοευαίσθητο φιλμ, πάνω σε
καρτονέτα.
• Είναι κατάλληλη για μεταλλικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλεία
κ.α.

Αναβατόρια και Κοχλίες Ανατροφοδοσίας

Διάδρομοι Εξόδου, Περιστρεφόμενοι Δίσκοι Τροφοδοσίας και Περισυλλογής
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ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Θερμικές ταινίες εκτύπωσης με αντιστατική τεχνολογία για την προστασία της εκτυπωτικής κεφαλής, προσαρμόζονται σε κάθε είδους θερμικό
εκτυπωτή και σε διαφορετικές ποιότητες υλικών όπως PVC, PET, PE, PP
αλλά και σε χαρτί με ματ ή γυαλιστερή επίστρωση.

Clip band: Πλαστικό από πολυπροπυλένιο πλάτους 8mm ενισχυμένο με
δύο σύρματα ενσωματωμένα στις άκρες (πάχους 0,6/0,7/0,8). Κατάλληλο
για χρήση σε τρόφιμα, αρτοποιία,ζαχαροπλαστική, κ.α. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

Twist band: Πλαστικό καλώδιο κατασκευασμένο από HDPE, ενισχυμένο
με σύρμα 0,40 mm, 0,44 mm, 0,50 mm, 0,53 mm ή 0,58 mm. Κατάλληλο
για χρήση σε τρόφιμα, αρτοποιία, ζαχ/κή, κ.α. Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

Συρρικνούμενο διαφανές φιλμ POF & PE. Eπιτρέπεται η επαφή με τα
τρόφιμα. Διατίθεται σε ρολό σε διάφορα πλάτη 20-25-30-35-40-45-5055-60mm και πάχη 12,5-15-19 μικρά. Μπορεί να έχει έτοιμη διάτρηση
(pre-perforated).

Φιλμ πολυπροπυλενίου ατύπωτο ή τυπωμένο σε διάφορες διαστάσεις
μετά από παραγγελία, 30 μικρά (25 ή 40 μικρά). Διάτρητο φιλμ πολυπροπυλενίου, με επιλογή της επιφάνειας διάτρησης επιμέρους ή εξολοκλήρου. Μεταλάιζ φιλμ τυπωμένο ή ατύπωτο σε διάφορες διαστάσεις μετά
από παραγγελία. Όλα τα διατιθέμενα υλικά, είναι κατάλληλα για επαφή με
τρόφιμα και φέρουν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις.

Σακουλάκια τροφίμων ατύπωτα ή με υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις.
Doypack, διάφανα, αλουμινίου, με βαλβίδα, kraft, τυπωμένα ή ατύπωτα,
με παράθυρο, με zipper, με «εγκοπή εύκολου ανοίγματος», σε πολλές διαστάσεις. Λαμιναρισμένα, τυπωμένα ή ατύπωτα, με πιέτα, με πάτο, ή με
zipper, σε πολλές διαστάσεις. Με προδιάτρηση, Cast, τυπωμένα ή ατύπωτα, με πιέτα, με πάτο κ.α.
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ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η εταιρία Ταχυπακ με εμπειρία 28 χρόνων και χιλιάδες εγκατεστημένες εφαρμογές, μπορεί να προτείνει συνδυασμό
ποικίλων μηχανημάτων σε γραμμές παραγωγής, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.
Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρίες, διεθνώς αναγνωρισμένες, έχοντας τη δυνατότητα να σας προτείνουμε απεριόριστες λύσεις για γραμμές συσκευασίας, αντιμετωπίζοντας και μελετώντας χωριστά κάθε ιδιαίτερη ανάγκη σας, ως
προς την τυποποίηση των προϊόντων σας.

Για κάθε τύπο συσκευασίας, σχεδιάζεται η αντίστοιχη γραμμή παραγωγής.
| Ενδεικτική γραμμή κάθετης συσκευασίας η οποία περιλαμβάνει:
Κάδο παραλαβής- αναβατόριο τροφοδοσίας- πολυκέφαλο ζυγιστικό σύστημα με πλατφόρμα στήριξης- κάθετη μηχανή
συσκευασίας- ταινιόδρομο εξόδου- ελεγκτή βάρους με απόρριψη-δίσκο περισυλλογής.

| Ενδεικτική γραμμή flowpack η οποία περιλαμβάνει:
Αυτόματη flowpack με τροφοδοσία προϊόντων μέσω ιμάντα & εκτύλιξη φιλμ από κάτω, ζύγιση της συσκευασίας, ανίχνευση μετάλλων με απόρριψη- δίσκος περισυλλογής.
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ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
| Ενδεικτική γραμμή κλιπαριστικού η οποία περιλαμβάνει:
Τροφοδοσία σακούλας & άνοιγμα μέσω αέρα για τη γέμιση με προϊόντα, επικλινές αυτόματο κλιπαριστικό, ταινιόδρομος
μεταφοράς, δίσκος περισυλλογής.

| Συστήματα τροφοδοσίας, αναλόγως του μηχανήματος & των προϊόντων

| Ενδεικτική Γραμμή γέμισης -κλειστικού-ετικετέζας, η οποία περιλαμβάνει:
Δίσκο τροφοδοσίας- γεμιστικό 4 ακροφυσίων- σύστημα τοποθέτησης πώματος -σύστημα βιδώματος-ετικετέζα.
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ΜΗΧΑΝΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ

1960
Τεχνογνωσία

Εμπειρία

Αξιοπιστία

Η πολύχρονη εμπειρία μας & η συνεχής αναζήτηση νέων μηχανημάτων
και λύσεων συσκευασίας, μας επιτρέπει να διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα
προτάσεων, για κάθε μέγεθος παραγωγής & κάθε είδος προϊόντων.
Επικοινωνείστε μαζί μας για μία συνάντηση στην έκθεση μας
Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

ΤΑΧΥΠΑΚ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Ι.Σ.ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ - ΑΘΗΝΑ

210 94 280 82

info@tahipack.gr

ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 84 -86,
19009, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΑΤΤΙΚΗ

210 94 280 83

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

www.tahipack.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΩΝ 114, 24100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 27210 23314

