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PYSTY- JA VAAKAPAKKAAMINEN
PYSTYFLOWPACK-KONEET

PFM ZENITH
Zenith soveltuu hyvin erilaisille tuotteille. Kompakti rakenne ja
käyttäjäystävällisyys tekevät Zenithistä erinomaisen valinnan, kun
halutaan kolmen saumauksen ”tyynypakkauksia” tai neliöpohjaisia
pakkauksia tai Steelo Pack -pakkauksia (neljä saumaa). Zenithistä
on saatavana myös ”kallistettu” malli herkille tuotteille.

PFM ZC-1
ZC-1 yhdistää Zenithin pakkauskoneen ja C1-monipäävaa’an
kompaktiksi kokonaisuudeksi. Laite soveltuu snackseille ja kuiville
tuotteille.
ZC1 tuottaa kolmen saumauksen ”tyynypakkauksia” ja
neliöpohjaisia pakkauksia tai Steelo Pack -pakkauksia (neljä
saumaa). ZC1 tarjoaa korkeatasoista laatua, joka näkyy
punnitustarkkuudessa, täydellisinä pakkauksina, helppona
ylläpitona ja ohjelmointina sekä käyttöturvallisuutena.

PFM VETTA
Vetta soveltuu monenlaisten tuotteiden pakkaamiseen. Kääntyvillä
saumausleuoilla saadaan jopa 30 erilaista pakkaustyyliä tarpeen
mukaan. Kone on saatavilla myös ultraäänisaumauksella.

PFM SOLARIS
Solaris tarjoaa täysin uuden 3D-konseptin kolmen perustoiminnon
(kalvon suljenta-aika, pakkauksen täyttöaika, kalvon siirtonopeus)
hallintaan. Tämän ansiosta tuotantonopeudet eri pakkaustyypeillä
on korkeat ja pakkaustyypin vaihto on helppoa ja nopeaa.

PFM R-700
R-700 on uuden sukupolven pystypakkauskone, joka tuottaa neljän
sivulta saumattuja Steelo Pack -pakkauksia rullakalvosta. R-700:ssa
on useita laitteiston ja ohjelmiston yhdessä tuottamia innovatiivisia
ratkaisuja, jotka tekevät R-700:sta yhden parhaista pakkauskoneista
koskaan.

VAAKAFLOWPACK-KONEET

PFM SWIFT
Swift on mekaaninen vaakapakkauskone, joka on hinnaltaan
edullinen ja soveltuu monenlaisten tuotteiden pakkaamiseen. Swift
on vankkarakenteinen peruskone, jota on helppo käyttää ja huoltaa.

PFM PEARL
Servokäyttöinen Pearl on moderni niin teknisesti kuin
muotoilultaankin. Hiiliteräksinen runko, kompakti koko ja
käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli tekevät siitä kestävän ja
oivallisen ratkaisun erilaisille tuotteille.

PFM HURRICANE
Hurricane tarjoaa mallivalikoiman, josta löytyy mekaaninen laite
ja servo-ohjattuna normaali sekä erikoisleveä versio. Laitteessa
yhdistyvät luotettavuus, joustavuus ja tuotantonopeus.

PFM FALCON
Falcon on todellinen vaakaflowpack koneiden ”monitoimilaite”, sillä
siitä on saatavilla peräti yhdeksän erilaista versiota käyttötarpeesta,
nopeudesta, materiaalista ja tuotteista riippuen. Falcon soveltuu
hyvin eri tyyppisten tuotteiden pakkaamiseen.

PFM TORNADO
Tornado on suojakaasupakkaamiseen suunniteltu laite, jossa on
kiinnitetty erityistä huomiota puhdistukseen. Long Dwell saumaus
mahdollistaa pitävät saumat. Laitetta on saatavana sekä yläettä alapuolisella kalvonsyötöllä sekä automaattisella pituuden
mittauksella.

PFM SCIROCCO
Scirocco tuottaa hermeettisesti suljettuja pakkauksia ja se on
suunniteltu tuotteille, joiden yhteydessä käytetään suojakaasua.
Juusto, makkara, liha ja monet muut tuotteet sopivat Sciroccolle.
Neljä versiota ja useita eri pakkaustyyppejä.

PFM D-SARJA
PFM D-sarja on ainutlaatuinen kokonaisuus nesteiden, jauheiden,
tahnojen ja rakeisten tuotteiden pakkaamiseen. Laite muodostaa
pakkauksen, täyttää sen ja siirtää tuotteet hihnalla jälkikäsittelyyn.
Laitteella voidaan pakata erityyppisiä “seisovia” pakkauksia.

KALVO- JA PUTKIKALVOKONEET
PANDYNO 400 PDM
Pandyno toimiin täyttösuppilon avulla, jonka päälle PE kalvo
rullataan ennen saumausta. Saumataan ensimmäinen sauma ja
pudotetaan suppilosta tuotteen pussiin, jonka jälkeen saumataan
pussi kiinni. Samalla kun pussi saumautuu kiinni leikkaa kone
pussin irti ja saumaa uuden pussin pohjan.

AUDION SPEEDPACK HYBRID
Speedpack Hybrid on erittäin monipuolinen ja edullinen
pystypakkauskone, joka kykenee kuitenkin erittäin nopeaan
tuotantonopeuteen. Koneessa on vallankumouksellinen
muodosta/täytä/saumaa-järjestelmä, joka käyttää PE-tuubikalvoa.
Järjestelmä muodostaa ensin pussin, tämän jälkeen pussi
täytetään ja saumataan kiinni. Speedpack on todella luotettava
ja helppokäyttöinen pystymallinen pakkauskone, jonka
suunnittelu on viety todella pitkälle, jolloin voidaan eliminoida
pussinmuodostuskaulukset, pitkittäissauma ja monimutkainen
rakenne, joka normaalista pystypakkauskoneesta löytyy.
Sisäänrakennetut in/out-portit sallivat laskureiden, vaakojen,
robottien ja muiden syöttöjärjestelmien kytkemisen ja näin
täysautomaattisen pakkauslinjan tekemisen.

ANNOSTELU
MONIPÄÄVAA’AT

MBP C1
C1 on hintatasoltaan edullinen monipäävaaka, jossa kuitenkin
nopeuden ja tarkkuuden suhde on erinomainen. Integroituna PFM
Zenithinin muodostavat mataliin huonekorkeuksiin soveltuvan ZC-1
pakkauskoneen. 10, 14 ja 20 kuppia.

MBP C2
C2 edustaa monipäävaakojen aatelia. Se on erittäin tarkka
myös todella nopeassa tuotannossa ja se soveltuu hyvin
erilaisille tuotteille. Helppo käytettävyys ja puhdistettavuus ovat
perusominaisuuksia. 8, 10, 14, 16, 20 ja 24 kuppia.

MBP C3
C3:lla on mahdollista tehdä 2 – 8 tuotteen sekoituksia. Laite on
omiaan tuotannossa missä käsiteltävien tuotteiden painot eroavat
toisistaan ja missä vaaditaan tarkkuuden lisäksi myös nopeutta. C3
vaa’alla voi syöttää myös kahta pakkauskonetta.

MBP C4
C4 on lineaarinen monipäävaaka, joka on suunniteltu erityisesti
herkkien tuotteiden käsittelyyn. Tuotteet pudotetaan alas
kuljettimelle varovasti kupista toiseen jolloin pudotusmatka jää
pieneksi eivätkä tuotteet kärsi.

RUUVIANNOSTELIJAT

PFM AF5000
AF5000 on moderni ruuviannostelija käytettäväksi erityyppisten
jauheiden annosteluun. Laite on tarkka ja erittäin huolellisesti
suunniteltu. AF5000 on saatavilla vain PFM-pakkauskoneisiin.

VAKUUMIPAKKAAMINEN
SAUMAIMET
AUDION MV
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu impulssisaumaaja,
joka on varustettu myös vakuumipilliä, jotta ilma voidaan poistaa
pussista ja syöttää suojakaasu tarvittaessa tilalle. Saumaus- ja
jäähdytysaika ovat säädettävissä erikseen. IST-malleissa on ylä- ja
alasaumausleuat, mikä tekee näistä koneista erittäin tehokkaan.
Käyttäjäystävällinen digitaalinen käyttöpaneeli mahdollistaa
sen, että yläsaumausleuka voidaan sammuttaa, kun käytetään
suhteellisen ohuita laminaatteja. Tämän vuoksi kone sopii
monenlaiseen käyttöön ja myös suurille määrille sekä herkille
tuotteille. Lääketeollisuuden koneversiot sopivat käytettäviksi,
jos tarvitaan validointia. Voidaan käyttää saumaamiseen,
vakuumipakkaamiseen ja suojakaasupakkaamiseen. Saatavilla
erikokoisia koneita. Bi-aktiivisten saumausleukojen ansiosta kone
sopii laminaateille ja paksuille pusseille.
Optiona saatavilla olevien jalustan ja työpöydän ansiosta konetta on
helppo muunnella eri työtiloihin ja erilaisille tuotteille.
KAMMIOKONEET
AUDION VMS 43/VMS 53
Yksikammioinen pöytämallinen vakuumikammiokone, joka
poistaa ilman pussista 4 M³/h (VMS 43) tai 8 M³/h (VMS 53)
vakuumipumpun avulla. Koneen runko ja vakuumikammio on
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Koneen mukana tulee
säätölevyt kammion korkeuden säätöä varten.

AUDION VMS 123/VMS 153
Yksikammioinen pöytämallinen vakuumikammio kone, joka
poistaa ilman pussista16 M³/h (VMS 123) tai 21 M³/h (VMS 153)
vakuumipumpun avulla. Koneen runko ja vakuumikammio on
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Koneen mukana tulee
säätölevyt kammion korkeuden säätöä varten. Optiona saatavissa
suojakaasuvarustus sekä erilaisia saumausvaihtoehtoja.

AUDION VMS 163/ VMS 163 W
Yksikammioinen pöytämallinen vakuumikammio kone, joka
poistaa ilman pussista 21 M³/h vakuumipumpun avulla. VMS
163 mallissa on suurempi kammio kuin VMS 153:ssa ja VMS
163 W on erikoisleveä malli. Koneen runko ja vakuumikammio on
valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Koneen mukana tulee
säätölevy kammion korkeuden säätöä varten. Optiona saatavissa
suojakaasuvarustus sekä erilaisia saumausvaihtoehtoja.

KUTISTEPAKKAAMINEN
KULMASAUMAAJAT
SMIPACK SL sarja, 45 ja 55
SL-sarjan koneet ovat käteviä, pöydällä pidettäviä ja pakkauksen
koon säädöllä varustettuja kulmasaumaajia. Saumaus ja kutistus
tapahtuvat samanaikaisesti magneettisuljetun kuvun alla.
Vaihtoehtoisia toimintatapoja ovat saumaus ilman kutistusta tai
saumaus ja kutistus yhdessä.

SMIPACK S-SARJA, S560, S560N, S560NA, S870
Smipack S-mallisto on kovempaan käyttöön tarkoitettu, kuvulla
varustettu, kulmasaumaajasarja. Sarjasta löytyvät myös koneet,
joissa on tuotteen siirtoa helpottavat kuljettimet sekä automaattinen
kuvun suljenta (NA-malli). Koneet on varustettu kuudella
tuoteohjelmalla. Valittavissa saumaus ilman kutistusta tai saumaus
ja kutistus yhdessä.

PUOLIAUTOMAATTISARJA (FP)
SMIPACK FP560, FP560A, FP870A
Smipack FP-mallisto on puoliautomaattinen kulmasaumaajasarja,
jossa on erinomainen hinta-/laatusuhde. Koneitta voidaan käyttää
joko kutistetunnelin kanssa tai ilman. Polyolefiinikalvot ja
polyeteenikalvot toimivat näissä koneissa. Huima pakkausnopeus
tekee näistä koneista todellisia työjuhtia. Koneissa on myös kuusi
tuoteohjelmaa ja jätekalvokeräin kuuluu vakiovarusteisiin.

AUTOMAATTISARJA (FP)
SMIPACK FP6000, FP6000CS, FP8000CS
Smipack FP-malliston automaattiset kulmasaumaajat ovat
puoliautomaattisen malliston tavoin hinta-/laatusuhteeltaan
erinomaisia. Konetta voidaan käyttää joko kutistetunnelin kanssa
tai ilman. Polyolefiini kalvot ja polyeteenikalvot toimivat molemmat
tässä koneessa. Lisäksi huima pakkausnopeus tekee tästä koneesta
todellisen työjuhdan. Koneissa on myös 20 tuoteohjelmaa ja
saumausvälin sulkija kuuluu vakio varusteisiin.

AUTOMAATTISET, JATKUVAA SIVUSAUMAA TEKEVÄT KONEET
SMIPACK FP500 HSE, FP6500 HS, FP700 HS, FP 500 HS SERVO
Smipack FP jatkuvatoimiset koneet pitkittäis-/sivusaumausterällä.
Valokenno ohjaus tuotteen koon tunnistamiseen ja pussin koon
määrittämiseen sekä vakiopakettitoiminta, jolloin tuotteen
koko määritetään itse ohjelmaan. Konetta voidaan käyttää
joko kutistetunnelin kanssa tai ilman. Polyolefiini kalvot ja
polyeteenikalvot toimivat molemmat tässä koneessa. Nämä
huippumallit ovat nopeita ja tarkkoja automaattilinjoihin
asennetavia koneita.

KUTISTETUNNELIT
SMIPACK T450, T452, T650, T452H, T652H
Smipack kutistetunnelit, kulmasaumaajien perään. Tunneleissa on
vakiona silikonipäällysteiset kuljetinpuolat kovan lämmönkeston
varmistamiseksi. Tunnelissa on myös kuusi tuoteohjelmaa sekä
käyttöpaneeli LCD-taustavalolla koneen käytön helpottamiseksi.
Automaattinen jäähdytystoiminto on itsestäänselvyys kuten myös
CE-merkintä.

KIINTEÄTUNNELIKONEET
SMIPACK BP-SARJA
Koneet ovat puoliautomaattisia tai automaattisia pakkauslinjaan
asennettavia, kiinteällä kutistetunnelilla varustettuja
polyeteenikalvotuskoneita. Koneissa on kalvonsyötöt motorisoitu.
Yläkalvon syötölle ja kuljettimille on invertteriohjaus.
Automaattinen, puoliautomaattinen tai läpiajotoiminta valittavissa.

KANTOKAHVA-APPLIKAATTORIT
SMIPACK HA-SARJA
Näillä linjaan asennetavilla laitteistoilla kantokahvan applikoiminen
tuotepakkaukseen onnistuu automaattisesti. Applikaattoreilla
voidaan liittää kahvat niin kutistekalvopakkauksiin, pahvilaatikoihin,
paperirulliin tai minkä tahansa ”jäykkiin” pakkauksiin.

PET-PULLON PUHALTIMET JA RYHMÄPAKKAUSKONEET
SMIGROUP
Isot ja täysautomaattiset PET-preformista pulloja tekevät linjat,
yksittäiset PET-pullojen täyttökoneet sekä -linjat, joissa mukana
myös korkitus ja etiketöinti. Lisäksi ryhmäpakkauskoneet nopeisiin
linjoihin sekä ”wrap around” -koneet.

PUSSIPAKKAUS
PUSSITUSKONEET
PRONOVA 505
Pronova 505 on suunniteltu niille, jotka ovat juuri aloittamassa
automaattista pakkaamista. 505 on helppokäyttöinen ja kooltaan
kompakti pussituskone, johon voidaan helposti liittää erilaisia
täyttölaitteita tarpeiden kasvaessa. 505:n avauskiskot aukaisevat
useamman pussin kerrallaan täyttöä varten, jonka jälkeen pussit
suljetaan automaattisesti. Pussit voivat olla leveydeltään 60 - 200 mm
ja ne voidaan varustaa uudelleen suljennalla, perforoinnilla,
otsakeosalla jne.

PRONOVA 510
Pronova 510 on ehkä koko Pronova - malliston joustavin kone.
Se on pääasiassa suunniteltu manuaaliseen täyttöön, mutta se
voidaan erittäin helposti integroida osaksi tuotannon pakkauslinjaa
ja varustaa automaattisilla täyttölaitteilla. 510:ssä voi pussien
avauskiskojen pituus olla jopa 5 m ja pussien siirto voi olla
jatkuvaa tai jaksotettua, joten erilaisten täyttötapojen integroiminen
laitteeseen on helppoa. 510:llä voidaan pakata pusseja, joiden
leveys on 50 - 800 mm.

PRONOVA 520
Pronova 520 on pakkauskone, joka kiinnittää automaattisesti
pussiin pahvisen kauluksen ilman niittejä. Lämpösuljettu
kaulus viimeistelee pakkauksen tyylikkäästi ja tarjoaa tukevan
ripustimen tuotteelle kaupan esittelytelineessä. 520-malli poikkeaa
510-mallista lähinnä automaattisesti kiinnitettävän pahvikauluksen
muodossa. Laitteessa voidaan käyttää pahvikaulusta, jonka leveys
on 50 - 250 mm ja korkeus 50 - 100 mm. Pussileveys on 50 - 800 mm.

PRONOVA 525
Pronova 525 on erittäin vankka ja kapasiteetiltaan tehokas laite
liitettäväksi automaattisiin pakkauslinjoihin. Muihin Pronova-malleihin
verrattuna 525:ssä on pidempi suljenta- sekä jäähdytysyksikkö mikä
merkitsee lisää tehokkuutta pakkaamiseen. Jaksotetulla pussien
siirrolla päästään jopa 60 pussia/min nopeuteen ja jatkuvalla
siirrolla nopeus voi olla jopa 135 pussia minuutissa.

PRONOVA 535
Pronova 535 on ruostumattomasta teräksestä valmistettu laite,
joka voidaan pestä kauttaaltaan. Laite soveltuu näin erinomaisesti
paikkoihin missä vaaditaan korkeaa hygieniatasoa kuten esim.
elintarvike- ja lääketeollisuuteen. Muilta ominaisuuksiltaan laite on
yhteneväinen 525:n kanssa.

PRONOVA 525H/535H
Pronova 525H ja ruostumattomasta teräksestä tehty 535H
ovat laitteita, joissa pussit kulkevat vaakatasossa ja pakattavat
tuotteet työnnetään pussiin. Pakkaustapa mahdollistaa herkkien
tuotteiden hellävaraisen pakkaamisen. 525H ja 535H ovat
teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlaiset kuin 525 ja 535.
Vaakatasossa kulkevat pussit ja aavistuksen pienempi nopeus ovat
merkittävimmät erot laitemallien välillä.

LÄMPÖSAUMAAJAT
Jatkuvalämmitteiset saumaajat soveltuvat PE/PP kalvoista ja laminaattista valmistettujen
pussien suljentaa.
Audion Futura Portable
Futura Portable on jatkuva lämmitteinen saumauspihti, jossa on
leveät tasaiset saumausleuat.
Soveltuu vahapaperin, alumiinilaminaatin sekä muiden laminaattien
saumaamiseen.

Futura Junior
Pihtimallinen pöytäsaumaaja, jossa kolmiasentoinen
lämpötilansäädin. Kone soveltuu käytettäväksi: PE, PP, PVC
kalvojen sekä ohuiden laminaattien saumaamiseen.

Audion Super Cello
Super Cellolla voidaan saumata paperi- ja alumiinilaminaatteja.
Lämpötila on säädettävissä 60°C - 250°C riippuen materiaalista
ja sen paksuudesta. Molemmat saumausleuat lämpenevät
mahdollistaen näin hyvän lämmön jakautumisen saumattavaan
kalvoon. Super Cello on helppokäyttöinen. Leuat suletaan ja avataan
kädellä.

Audion GPS
Tämä manuaalisesti käytettävä saumain on tarkoitettu
kaupan palvelutiskien perusvarusteeksi. GPS on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä, joten se täyttää vaativammatkin
hygieniamääräykset. GPS on parhaimmillaan kun käytetään PP-,
kroko-, tai GPB-pusseja.

Audion TT Sealer
TT lämpösaumainta käytetään jalkapolkimella, jolloin molemmat
kädet jäävät vapaaksi tuotteen käsittelyyn. Profiloidut saumaus
leuat takaavat korkean paineen ja mahdollistavat laminaattien
hyvän saumautuvuuden sekä suorat saumat. Soveltuu sellofaanin,
vahapaperin, alumiinilaminaatin ja muiden laminaattien
saumaamiseen. Koneessa on elektroninen lämpötilansäädin.

Audion Lamino
Käytettäessä Laminoa jalkapolkimella kädet jäävät vapaaksi
tuotteen käsittelyyn. Laitetta voidaan käyttää myös ajastetusti
jatkuvatoimisena ilman poljinta. Profiloidut saumausleuat, joissa
tuotteen kohdistin, takaavat korkean paineen ja mahdollistavat
laminaattien erinomaisen saumautuvuuden sekä suorat saumat.
Soveltuu sellofaanin, vahapaperin, erilaisten laminaattien
saumaamiseen.
IMPULSSISAUMAAJAT
Impulssisaumaajissa saumausleuoille tulevan jännitteen aikaa voidaan säätää tarpeen
mukaan ja näin saumausleukojen ollessa auki ne ovat kylmänä. Nämä käyttäjäystävälliset
ja turvalliset koneet ovat ihanteellisia pienten ja keskikokoisten sarjojen pakkaamiseen.
Koneissa voidaan käyttää valmiita pusseja tai putkimaista kalvoa. Valmiit pussit tai
eripituiset kalvoputket voidaan leikata integroidulla katkaisulaitteella.

Audion Super Poly
Polyssä on impulssitoiminen saumauspihti, jossa molemmissa
leuoissa on 3 mm leveät saumausvastukset. Saumaus tapahtuu
painamalla pihdeissä olevaa käynnistysnappia ja saumausaika
määrittyy muuntajasta säädetyn ajan mukaan. Soveltuu
polyetyleenikalvon sekä useimpien laminaattien saumaamiseen.

Audion Eco Sealer
Edullinen perussaumuri. Sopii pienien ja keskisuurten tuotantoerien
pakkaamiseen.

Audion Sealkid
Edullinen perussaumuri, joka on varustettu leikkauslaitteella. Sopii
pienten ja keskisuurten tuotantoerien pakkaamiseen.

Audion Sealboy
Pihtimallinen pöytäimpulssisaumaaja on varustettu saumausajan
säädöllä. Lisävarusteena saatavissa: työpöytä, rullateline sekä
koodisaumausvastus. Kone soveltuu PE, PP ja PVC - kalvoille sekä
ohuille laminaateille.

Audion Sealboy Magneta
Pihtimallinen pöytäimpulssisaumaaja varustettuna leikkurilla
ja saumausajan säädöllä. Saumaus tapahtuu painamalla
saumausleuka kiinni käsin, jonka jälkeen magneetti pitää pihtiä
suljettuna säädetyn saumausajan. Lisävarusteena saatavissa:
työpöytä, rullateline sekä koodisaumausvastus. Kone soveltuu PE,
PP ja PVC - kalvoille sekä ohuille laminaateille.
Audion Magneta
Pöytämallinen impulssisaumaaja, joka on varustettu sähköisellä
jalkapolkimella ja pussin leikkurilla. Lisävarusteena saatavissa:
työpöytä, rullateline sekä lattiatelineet laitteelle ja rullalle. Kone
soveltuu PE, PP ja PVC- kalvoille sekä ohuille laminaateille.
Audion Power Sealer
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut, pöytämalliset
Power Sealer -impulssisaumaajat soveltuvat laajasti erilaisille
muovi- ja laminaattimateriaaleille. Saumaukselle ja jäähdytykselle
on omat säätönsä, jonka lisäksi laitteissa on saumausvastukset
niin ylhäällä kuin alhaallakin. Yläpuolisen saumausvastuksen voi
kytkeä pois päältä ohuita laminaatteja saumattaessa. Monipuolisten
ominaisuuksien ansiosta laite soveltuu vaativiinkin kohteisiin.
NAUHASAUMAAJAT
Nauhasaumaajat saumaavat pussin kahden PTFE hihnan välissä samalla kun kone
kuljetetaan pussin koneen läpi. Mallista riippuen suljettava pussi voi olla pysty- tai vaakaasennossa.

Audion D541 nauhasaumaaja
D541 on kompakti ja muuttuvakykyinen nauhasaumaaja. Valmiit
pussit voidaan saumata koneen ollessa pysty- tai vaakatasossa.
Koneessa on kahva, joka mahdollistaa myös säkkien ja pitkien
saumojen saumaamisen. Koneessa on PTFE-nauhat, joten PE, PP,
sellofaani ja ohuet laminaatit voidaan saumata.

Audion D545 AH nauhasaumaaja
Uusi D545 AH horisontaalinen nauhasaumain. Tällä innovatiivisella
saumaajalla pussit saumataan niiden ollessa vaakatasossa. Kaikki
parametrisäädöt ovat digitaalisia, mukaan lukien automaattinen
jäähdytystoiminto. PTFE nauhojen ansiosta PE, PP, sellofaani,
paperi-, alumiini- ja muut laminaatit ovat saumattavissa.
Maksimietäisyys pussin yläreunasta saumaan on 50 mm. Integroitu
kuljetinhihnan korkeus on säädettävissä ja se voidaan vetää
ulospäin suurempia pusseja saumattaessa.

Audion D555 NH nauhasaumaaja
D555 NH on vaakamallinen teflonnauhasaumain, jossa on
kuljetinpöytä tuotteen tukemiseen saumauksen aikana. Pöytä on
säädettävä korkeussuunnassa ja se voidaan vetää ulospäin koneesta
70 millimetriä pidempiä tuotteita varten. Kaikki koneen säädöt
suoritetaan digitaalipaneelista, mukaan lukien automaattinen
jäähdytystoiminto. Maksimimitta pussin yläreunasta saumaan on
30 mm. Teflonnauhojen ansiosta koneella voidaan saumata: PE- ja
PP-kalvoja, sellofaania, paperi-, alumiini- ja muita laminaatteja.

Audion D555 NVT nauhasaumaaja
Pystymallinen teflonnauhasaumaaja, jossa on kuljetinpöytä tuotteen
tukemiseksi saumauksen aikana. Kone on ideaalinen saumattaessa
nestettä tai jauhetta sisältäviä pusseja. Kuljetinpöytä on säädettävä
korkeussuunnassa erikokoisia tuotteita varten. Kaikki koneen säädöt
suoritetaan digitaalisesta paneelista mukaan lukien automaattinen
jäähdytystoiminto. Teflonnauhojen ansiosta koneella voidaan
saumata: PE- ja PP-kalvoja, sellofaania, paperi-, alumiini- ja muita
laminaatteja.

Audion D552 AH nauhasaumaaja
D552 AH teflonnauhasaumain on vaakamaalinen ja siinä on
kuljetinpöytä tuotteen tukemiseen saumauksen aikana. Pöytä
on säädettävissä korkeussuunnassa. Kaikki koneen säädöt
suoritetaan digitaalisesta paneelista, mukaan lukien automaattinen
jäähdytystoiminto. Maksimi mitta pussin yläreunasta saumaan on
30 mm. Teflonnauhojen ansiosta koneella voidaan saumata: PE -ja
PP-kalvoja, sellofaania, paperi-, alumiini- ja muita laminaatteja.

Audion D552 AVT nauhasaumaaja
Teflonnauhasaumain, D552 AVT, on varustettu omalla
hihnakuljettimella tuotteen tukemiseen saumauksen aikana.
Kuljetin on säädettävä korkeussuunnassa. Saumattava pussi
asetetaan kuljetinhihnalle, joka kuljettaa pussia samalla nopeudella
kuin saumaajan saumausnauhat liikkuvat. Kaikki koneen säädöt
suoritetaan digitaalisesta paneelista mukaan lukien automaattinen
jäähdytystoiminto. Teflonnauhojen ansiosta koneella voidaan
saumata: PE- ja PP-kalvoja, sellofaania, paperi-, alumiini- ja muita
laminaatteja.
Saatavissa ruostumattomasta teräksestä valmistettu kone
elintarviketeollisuuteen sekä kone ilman kuljetinta valmiisiin linja
ympäristöihin.

LÄÄKETEOLLISUUDEN SAUMAAJAT
Audion Medseal Digital
Käyttäjäystävällinen impulssisaumaaja, joka sopii steriilien pussien
(PE, PP/paperi, paperi/paperi) saumaamiseen. Saatavilla kolme eri
koneversiota ja kaksi eri kokoa.
Medseal on saatavissa digitaalisena (MSIDK) sekä digitaalisena
validoitavana versiona (MSIDVK).
MEDSEAL® -sarja on suunniteltu sairaalatarvikkeita ja -laitteita
valmistavalle teollisuudelle: sairaaloille, terveyskeskuksille,
lääkäriasemille sekä laboratorioille, missä tarvitaan varmaa ja
standardit täyttävää saumuria.

Audion Power Sealer IST MED
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu impulssisaumaaja, joka
sopii sekä ohuiden että paksujen materiaalien saumaamiseen.
Saumaus- ja jäähdytysaika ovat säädettävissä erikseen. ISTmalleissa on ylä- ja alasaumausleuat, mikä tekee näistä koneista
erittäin tehokkaita. Käyttäjäystävällinen digitaalinen käyttöpaneeli
mahdollistaa sen, että yläsaumausleuka voidaan sammuttaa,
kun käytetään suhteellisen ohuita laminaatteja. Kone sopii näin
ollen monenlaiseen käyttöön, niin suurille määrille kuin herkille
tuotteillekin. Lääketeollisuuden koneversiot sopivat käytettäviksi,
kun tarvitaan validointia. Voidaan käyttää saumaamiseen,
vakuumipakkaamiseen ja suojakaasupakkaamiseen. Saatavilla
erikokoisia koneita. Bi-aktiivisten saumausleukojen ansiosta kone
sopii laminaateille ja paksuille pusseille. Optiona saatavilla olevien
jalustan ja työpöydän ansiosta konetta on helppo muunnella eri
työtiloihin ja erilaisille tuotteille.

Audion MV MED
Vastaava kuin IST MED, mutta varustettu myös vakuumipilliä,
jolloin ilma voidaan poistaa pussista ja syöttää suojakaasu
tarvittaessa tilalle.

Audion MHS 300
Kompakti, erittäin helppokäyttöinen, pöydällä pidettävä
sterilointipussin saumaaja lääketeollisuuden instrumenttien
pakkaamiseen steriilisti ja hermeettisesti ilma riskiä, että
pakkausmateriaali palaisi. 12 mm:n sauma on valmis neljässä
sekunnissa, jolloin kone antaa valo- ja äänimerkin. Koneessa
voidaan käyttää useita eri rullaleveyksiä. Integroidun työpöydän
ansiosta työskentely on erittäin miellyttävää. Leikkuulaitteen
ansiosta käyttäjä pystyy tekemään halutun pakkauspituuden.

Audion Contimed D662 MD
Perusnauhasaumaaja. Täydellinen malli, kun tarvitaan
korkealaatuinen, kompakti saumaaja kohtuubudjetilla. Tällä
saumaajalla pystytään saumaamaan: polypropeeni/paperi, paperi/
paperi, sekä muita ei läpinäkyviä laminaattimateriaaleja. Sauma
täyttää ISO 11607 standardin.

Audion Contimed D666 MPCV
D666 MPCV/MPC on nauhasaumaaja käytettäväksi validoinnin
vaatimiin saumauksiin, joihin tarvitaan merkintä saumaan. Jatkuva
valvonta saumauksen parametreihin ja hälytys, mikäli raja-arvot
ylittyvät. Saumaajat suunniteltu täyttämään DIN 58953 osa 7
standardin sekä pakkaamaan steriilipusseja ISO 11607 ja EN 868
standardien mukaisesti. Saumaajassa käytetään multi-line-saumaa,
jossa itsekorjautuva saumauspaine ja saumausnopeus (10 m/min).
D666 MPCV/MPC koneita voidaan käyttää saumatessa paperi/
polypropeeni tai Tyvec-pusseja. Sisäänrakennetulla kirjoittimella
voidaan tulostaa uusimman seurantastandardin (EN 980 symbols)
mukaisia merkintöjä. D666MPC voidaan ohjelmoida suoraan
koneen paneelista tai liittää tietokoneeseen. Validoitavaa versiota,
D666MPCV, voidaan käyttää kaikissa validoinnin vaativissa
prosesseissa jatkuvan monitoroinnin ansiosta, jossa saumaus
parametri poikkeamat ja hälytykset ilmoitetaan reaaliaikaisesti
käyttäjälle.

Audion Contimed D775 MPCV
Audionin edistyksellisin saumaaja, jossa on kosketusnäyttö ja
sisäänrakennettu matriisitulostin. Tulostin merkitsee päiväyksen,
nimen, sarjanumeron ja koodit pussiin. Saumaajat suunniteltu
täyttämään DIN 58953 osa 7 standardin ja pakkaamaan
steriilipusseja ISO 11607 ja EN 868 standardien mukaisesti.
Saumaajassa käytetään multi-line saumaa, jossa itsekorjautuva
saumauspaine ja saumausnopeus (10 m/min). Sopii paperi/
polypropeeni tai Tyvec-pusseille. Sisäänrakennettu kirjoitin,
ohjelmointi suoraan koneen paneelista tai liitettynä tietokoneelta.
Voidaan käyttää kaikissa validoinnin vaativissa prosesseissa. Lisäksi
koneessa on miljoonan pussin muisti saumaustiedoille, jolloin
jäljitettävyys on huippuluokkaa.

PUSSINSULKIJAKONEET
KWIK LOK 1002 FPC
Kwik Lok 1002 FPC pussinsuljentakone on varustettu leimasimella,
jolla voidaan tulostaa hinta, päivämäärä tai kooditieto “RL”
tai “SL” Striplok® sulkijoihin. Sulkijat on varustettu pienellä
paperietiketillä, joihin teksti tulostetaan. Koneessa voidaan käyttää
myös “R” tai “S” sulkijoita (ei tulostettavissa). Kwik Lok 1002 FP
on todella helppo ja yksinkertainen käyttää, näin ollen myös
kokematon käyttäjä voi sulkea jopa 30 pussia/minuutti. Pussi
työnnetään koneen leukojen väliin, jossa sulkija kiinnittyy. Pussia
pois vedettäessä syöttää kone automaattisesti uuden sulkijan
leukojen väliin. Kwik Lok 1002 FP voidaan lukita pöytään tai
pitää imukuppikiinnitteisenä. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm.
leipomotuotteet, makeiset, vihannekset, varaosat ja suodattimet.

KWIK LOK 865
Kwik Lok 865 A on automaattinen pussinsuljentakone, jossa
voidaan käyttää samoja sulkijoita kuin puoliautomaattikoneissa.
Kwik Lok 865 A on helppokäyttöinen ja kykenee jopa 80 pussia/
min. suljentanopeuteen. Kwik Lok 865 A on saatavilla myös
integroidulla kirjoittimella, jolloin sulkijaan saadaan merkintä
samalla kun pussi suljetaan.

KWIK LOK 872 XLS
Kwik Lok 872 XLS on automaattinen pussinsuljentakone, jonka
suljentanopeus voi olla jopa 110 pussia/min. Koneeseen on
saatavilla myös integroitu kirjoitin. Kuten kaikki Kwik Lok -koneet
on 872 XLS valmistettu täyttämään korkeat tuotantostandardit ja
näin tarjoamaan huoletonta käyttöä vuosiksi eteenpäin.

TIE-MATIC TWISTER
Tie-Matic Twister sulkee pussit tai niputtaa tuotteita. Koneen
rakenne on erittäin tukeva ja toiminta varmaakin varmempaa. Jopa
30 suljettua pussia minuutissa, joka on 10 kertaa nopeampaa kuin
manuaalisuljenta. Koneessa käytetään Plast-Ties-nauhaa, jossa
vahvistus yhdellä tai kahdella rautalangalla.
Koneen mitat ovat 570 (P) x 240 (L) x 280 (K) mm ja paino 8 kg.
Lisävarusteena saatavilla mustesuihkukirjoitin nauhan merkintään.
Tie-Matic Twister Standard (HD 38), maksimi halkaisija 8 mm
Tie-Matic Twister Wide Jaw (HD 58), maksimi halkaisija 16 mm
Tie-Matic Twister Universal (HD 78), maksimi halkaisija 22 mm

TARKISTUSLAITTEET
TARKISTUSVAA’AT
TELTEK C20
Teltek C20 on luotettava perustoiminnoin varustettu
tarkistusvaaka, jossa painovakaus, tarkkuus ja toistettavuus ovat
huippuluokkaa. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja
IP66 suojaluokiteltu laitteisto on lähes huoltovapaa. C20:n on
saatavana eri kuljetinleveyksiä sekä eri tyyppisiä hylkäyslaitteistoja.
Kosketusnäytön kautta on helppo asettaa nimellispaino sekä yli- ja
alipainot. Parametreja voidaan muuttaa laitteen käydessä.

TELTEK C60
Teltek C60 on teknisesti erittäin kehittynyt tarkistusvaaka ja
se soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä tarkkuutta,
luotettavuutta sekä hyvää liitettävyyttä muihin järjestelmiin.
Teltek C Platformille rakennettu C60 tarjoaa huipputarkkuuden
korkeilla tuotantonopeuksilla. Laitetta on helppo käyttää 15” TFTnäytön kautta ja 250 tuotteen raja-arvojen tallentaminen muistiin
nopeuttaa ja varmentaa toimintaa

TELTEK C80
Teltek C80 on PC-pohjainen Windows-käyttöjärjestelmällä varustettu
tarkistusvaaka, jossa 15” kosketusnäyttö tekee operoinnin
entistäkin helpommaksi ja joustavammaksi. Teltek C80 tarjoaa
erinomaisen tarkkuuden ja suuren tuotantokapasiteetin lisäksi
erittäin monipuliset liitännät tuotannon järjestelmiin. Yhdellä
operointipäätteellä ja ohjelmistolla voidaan hallinnoida neljää
vaakalaitteistoa ja 1000 tuotteen muisti voidaan tarvittaessa
laajentaa 5000:een.

METALLINPALJASTIMET
METRON 05 CI
Mesutronic Metron 05 CI on perusmetallinpaljastin, joka
asennetaan hihnakuljettimelle. Laite kykenee tunnistamaan metallit
kapseloituneina tai irrallisina osina. Käytön helppous ja vankka
rakenne mahdollistavat pitkän käyttöiän.

METRON 07 CI
Mesutronic Metron 07 CI on hihnakuljettimelle asennettava
metallinpaljastin, joka kykenee tunnistamaan metallit
kapseloituneina tai irrallisina osina ja laite visualisoi tarkistuksen
näytölle. Laite on helppo käyttää ja asennus vaatii vähän tilaa.

TRANSTRON
Mesutronic Transtron on metallivapaalla vyöhykkeellä varustettu
hihnakuljetinratkaisu.
Transtroniin voidaan asentaa niin Metron 05 CI kuin 07 CI.
Transtronin avulla metallinpaljastinratkaisu on taatusti toimiva,
hygieeninen ja kompakti kokonaisuus. Saatavana useita eri
hihnavaihtoehtoja tarpeen mukaan.

MESUTRONIC MUU VALIKOIMA
Mesutronicin valikoimasta löytyvät metallinpaljastimet monille eri
tuotteille ja useille teollisuuden alueille aina tableteista tukkeihin.
Kun metallinpaljastimen hankinta on edessä Mesutronicin
valikoimaan kannattaa ehdottomasti tutustua.

LAATIKKOPAKKAAMINEN
TEIPPIKONEET
PACKBRO GOLDTAPE
Puoliautomaattinen teippikone, jossa manuaalinen säätö
erikokoisille laatikoille. Ylä- ja alapuoliset 65 mm leveät
motorisoidut hihnat. Teippaa sekä kannen- ja pohjan samalla
kerralla.
Laatikon pituus: 150 mm - ∞
Laatikon leveys: 130 – 350 mm
Laatikon korkeus: 120 – 350 mm

PACKBRO GOLDTAPE 50, 65, 80
Puoliautomaattinen teippikone, jossa nopea ja helppo manuaalinen
säätö erikokoisille laatikoille. Molemmilla sivuilla motorisoidut
80 mm leveät vetohihnat. Mahdollisuus teipata sekä päälli- ja
pohjapuoli samalla kerralla.
Laatikon pituus: 150 mm - ∞
Laatikon leveys: 100 mm – GT50: 510 mm, GT65: 660 mm,
GT80: 810 mm
Laatikon korkeus: GT50: 100 mm, GT65, GT80: 120 mm– GT 50:
510 mm, GT65: 660 mm, GT80: 810 mm

PACKBRO GOLDTAPE 50R, 65R, 80R
Puoliautomaattinen teippikone, jossa automaattinen pneumaattinen
säätö erikokoisille laatikoille. Molemmilla sivuilla motorisoidut
80 mm leveät vetohihnat. Mahdollisuus teipata sekä päälli- ja
pohjapuoli samalla kerralla.
Laatikon pituus: 200 mm - ∞
Laatikon leveys: 100 mm – GT50: 510 mm, GT65: 660 mm,
GT80: 820 mm
Laatikon korkeus: 100 mm – GT 50: 510 mm, GT65: 660 mm,
GT80: 820 mm

PACKBRO GOLDTAPE 34R, 346R
Puoliautomaattinen teippikone, jossa automaattinen pneumaattinen
säätö erikokoisille laatikoille. Ylä- ja alapuoliset 65 mm leveät
motorisoidut hihnat. Mahdollisuus teipata sekä päälli- ja pohjapuoli
samalla kerralla.
Laatikon pituus: 150 mm - ∞
Laatikon leveys: 140 mm – GT34R: 510 mm, GT346R: 660 mm
Laatikon korkeus: 100 mm – GT34R: 510 mm, GT346R: 660 mm

PACKBRO GOLDTAPE 56F, 608F
Automaattinen teippikone, jossa automaattinen yläläppien suljenta
nopea ja helppo manuaalinen säätö erikokoisille laatikoille.
Molemmilla sivuilla motorisoidut 80 mm leveät vetohihnat.
Mahdollisuus teipata sekä päälli- ja pohjapuoli samalla kerralla.
Laatikon pituus: 220 mm – GT56F: 650 mm, GT608F: 800 mm
Laatikon leveys: 100 mm – GT56F: 510 mm, GT608F: 660 mm
Laatikon korkeus: 100 mm – GT56F: 510 mm, GT608F: 660 mm

PACKBRO GOLDTAPE 50B, 65B
Puoliautomaattinen pohjasauman teippikone, jossa nopea ja helppo
manuaalinen säätö erikokoisille laatikoille. Molemmilla sivuilla
motorisoidut 80 mm leveät vetohihnat.
Laatikon pituus: 150 mm - ∞
Laatikon leveys: 100 mm – GT50B: 510 mm, GT65B: 660 mm
Laatikon korkeus: 100 mm – GT50B: 510 mm, GT65B: 660 mm

PACKBRO GOLDFLEX 056-P
Puoliautomaattinen laatikon muodostaja. Muodostaa laatikon ja
taittaa pohjaläpät, samalla kun tarjoaa tukevan paikan laatikon
täyttöön. Syöttää laatikon teippikoneelle pneumaattisesti.
Laatikon pituus: 140 mm - 500 mm
Laatikon leveys: 100 mm – 510 mm
Laatikon korkeus: 100 mm – 510 mm

PACKBRO GOLDFLEX 56, 58, 608
Automaattiset laatikon muodostajat, jotka muodostavat laatikon
ja syöttävät sen automaattisesti teippikoneelle. Kolme eri mallia
erikokoisille laatikoille.

TU TEIPPIPÄÄT
Teippipäät kaikkeen laatikon teippaamiseen. Jos olet aikeissa
rakentaa teippikoneen, tästä mallistosta löytyy oikea ratkaisu
jokaiseen tarpeeseen.

HAITARIKULJETTIMET
Haitarikuljettimet kaikkeen teollisuuteen.

KIRISTEKÄÄRINTÄ
KÄÄRINTÄROBOTIT
ROBOPAC ROBOT MASTER M80/M110
Robottikäärintä tuo joustavuutta, sillä käärintä ei ole sidottu
yhteen käärintäpaikkaan eivätkä tuotteen pituus, leveys tai
paino tuo rajoituksia. Kone kiertää tuotetta automaattisesti
tunnistamalla tuotteen äärimitat ja valokenno tunnistaa samalla
käärintäkorkeuden. Vaihtoehtoisesti käärintäkorkeus voidaan
määrittää asettamalla maksimikorkeus.
Kalvokelkka FRD: Kalvon kiristys mekaanisella jarrulla
Kalvokelkka FR: Kalvon kiristys elektromagneettisella jarrulla
Kalvokelkka PDS: Esikiristys 250 % (vain mallissa M110)
Koneessa on kaksi 12V 75 Ah (M80) tai 12V 110 Ah (M110)
akkua. Käärittävien lavojen määrä yhdellä akkujen latauksella on
150 kpl (M80) tai 250 kpl (M110). Käärittävän lavan minimimitta
on 600 x 600 mm ja maksimi käärintäkorkeus 2200 mm. Koneen
nopeus on 35 m/min - 65 m/min

ROBOPAC ROBOT S6
Robottikäärintä tuo joustavuutta, sillä käärintä ei ole sidottu
yhteen käärintäpaikkaan eivätkä tuotteen pituus, leveys tai
paino tuo rajoituksia. Kone kiertää tuotetta automaattisesti
tunnistamalla tuotteen äärimitat ja valokenno tunnistaa samalla
käärintäkorkeuden. Vaihtoehtoisesti käärintäkorkeus voidaan
määrittää asettamalla maksimikorkeus. Akkukäyttöisessä koneessa
on sisäänrakennettu laturi ja akun varaustilan näyttö. Turvavälineinä
törmäyssuoja, vilkkuvalo sekä äänimerkki.
Kalvokelkka FRD: Kalvon kiristys mekaanisella jarrulla
Kalvokelkka FR: Kalvon kiristys elektromagneettisella jarrulla
Kalvokelkka PDS: Esikiristys 250 %
Kalvokelkka PVS: Esikiristys 400 %
Koneessa on kaksi 12V 110 Ah akkua ja yhdellä latauksella voi
kääriä yli 250 käärintää. Lavan minimimitta 0n 600 x 600 mm ja
maksimi käärintäkorkeus 3000 mm. Nopeus 35 m/min - 80 m/min

LAUTASKONEET
ROBOPAC ECOPLAT FRD
Ecoplat-mallistossa käyttö ja rakenne on viety uusimmalla
tekniikalla mahdollisimman yksinkertaiseksi ja edulliseksi. Kaikissa
malleissa käytön helppous ja koneen toimintavarmuus ovat
huippuluokkaa. Ecoplat mahdollistaa käärinnän koneistamisen
pienelläkin budjetilla. Ecoplat on puoliautomaattinen
kiristekäärintäkone, jonka voi jättää käärimään lavaa itsekseen, kun
kalvo on kiinnitetty ja kone käynnistetty.
Kalvokelkka FRD: kalvon kiristys mekaanisella jarrulla.
Pyöritystason halkaisija: 1500 mm tai 1650 mm.
Maksimi käärintäkorkeus: 2200 mm tai 2400 mm
Maksimi lavapaino: 1200 kg tai 2000 kg

ROBOPAC MASTERPLAT
Robopacin täysin uudessa Masterplat-kiristekäärintäkoneessa
yhdistyvät Ecoplatin helppous ja Rotoplatin suorituskyky. Siinä
on täysin uusi ohjauspaneeli, jolla käyttö on helppoa ja nopeaa.
Digitaalinäyttö, jossa on symbolit helpottamaan käyttäjää.

ROBOPAC ROTOPLAT
Tämä monikerrosohjelmistolla varustettu kone mahdollistaa
tuotteen käärinnän ohjelmoinnin viidessä eri tasossa. Kalvon
kireys, vahvistuskierrokset, pyörintänopeus ja kalvokelkan nopeus
ovat säädettävissä jokaiselle kerrokselle erikseen ja vieläpä eri
arvoille kalvokelkan nousuun tai laskuun. Tällä mahdollistetaan
mahdollisimman pieni kalvon kulutus sekä saavutetaan
mahdollisimman hyvä tuotantonopeus. Käyttäjä pystyy säätämään
koneen helposti kosketusnäytön kautta ja tallentamaan arvot
kuuteen käärintäohjelmaan.

ROBOPAC TECHNOPLAT
Technoplat CS ja CW ovat puoliautomaattisia lautasmallisia
käärintäkoneita, jossa kalvon katkaisu ja kiinnitys lavaan tapahtuu
automaattisesti. CS-versio on varustettu harjalla, joka harjaa kalvon
lavaan kiinni ja CW-versio puolestaan hitsaa kalvon ”hännän”
lavaan, eikä jätä sitä riippumaan.

LAUTASKÄÄRINTÄKONEET LINJAAN
Messersi RTA
Messersi RTA on automaattinen käärintäkone, jossa lautasella on
kuljetinrullat. Tämä täysin automatisoitu käärintäsolu voidaan liittää
pakkauslinjaan ja tämä automatisoitulinja voi kääriä jopa 20 lavalle
tunnissa.
Samoilla ominaisuuksilla varustettua edullisempaa
linjakäärintäkonetta on turha etsiä.

ROBOPAC TECHNOPLAT 2000
Technoplat 2000 on automaattinen käärintäkone lautasella, jossa
on kuljetinrullat. Tämä täysin automatisoitu käärintäsolu voidaan
liittää pakkauslinjaan ja tämä automatisoitulinja voi kääriä jopa
25 lavalle tunnissa. Technoplatissa on runsaasti ominaisuuksia ja
toimintoja, joihin et varmasti pety.

ROBOPAC TECHNOPLAT 3000
Technoplat 3000 on automaattinen käärintäkone lautasella, jossa
on kuljetinrullat. Tämä täysin automatisoitu käärintäsolu voidaan
liittää pakkauslinjaan ja tämä automatisoitulinja voi kääriä jopa
35 lavalle tunnissa. Hieman enemmän toimintoja sekä parempi
tuotantotehokkuus kuin 2000 mallissa

KAMPIKONEET
ROBOPAC ECOWRAP XL
Ecowrap on puoliautomaattinen käärintäkone, jossa kampi kierää
käärittävää lavaa. Tällä koneella on mahdollista kääriä epävakaita
lavoja sekä todella painavia lavoja, koska lava pysyy paikallaan koko
käärinnän ajan lattialla seisten. Kalvorullan maksimipaino on 6 kg.
Ecowrap säästää tilaa, koska koneessa ei tarvita ramppia vaan
käärittävä lava vain ajetaan koneen eteen lattialle.

ROBOPAC MASTERWRAP
Masterwrap on puoliautomaattinen käärintäkone, jossa kampi kierää
käärittävää lavaa. Tällä koneella on mahdollista kääriä epävakaita
lavoja sekä todella painavia lavoja, koska lava pysyy paikallaan koko
käärinnän ajan lattialla seisten. Kalvorullan maksimipaino on 8 kg.
Masterwrap säästää tilaa, koska koneessa ei tarvita ramppia vaan
käärittävä lava vain ajetaan koneen eteen lattialle.

ROBOPAC ROTARY
Puoliautomaattinen käärintäkammella varustettu
kiristekäärintäkone, jonka voi jättää käärimään lavaa itsekseen,
kun kalvo on kiinnitetty ja kone käynnistetty. Rotary-mallistossa
käyttö ja rakenne on viety uusimmalla tekniikalla mahdollisimman
yksinkertaiseksi ja edulliseksi. Kaikissa malleissa käytön helppous
ja koneen toimintavarmuus ovat huippuluokkaa Rotary mahdollistaa
käärinnän koneistamisen pienelläkin budjetilla.

ROBOPAC ROTOTECH
Automaattinen käärintäkammella varustettu kiristekäärintäkone,
jonka voi jättää käärimään lavaa itsekseen, kun kalvo on kiinnitetty
ja kone käynnistetty. Kaikissa malleissa käyttöliittymän helppous
ja koneen toimintavarmuus ovat huippuluokkaa. Robotechkillä on
mahdollisuus kääriä hyvinkin epävakaita lavoja turvallisesti.

KAMPIKÄÄRINTÄKONEET LINJAAN
ROBOPAC ROTOTECH 3000
Täysautomaattinen käärintäkammella varustettu kiristekäärintäkone,
jonka voi jättää käärimään lavaa itsekseen, kun kalvo on kiinnitetty
ja kone käynnistetty. Kaikissa malleissa käytön helppous ja koneen
toimintavarmuus ovat huippuluokkaa Rototech 3000 mahdollistaa
linjakäärinnän koneistamisen pienelläkin budjetilla.

MESSERSI RA 300
Automaattinen kampimallinen käärintäkone automaattisiin
käärintälinjoihin. Automaattinen kalvon syöttö ja katkaisu kuuluvat
perusvarustukseen, kuten myös kammen invertteriohjaus. Tässä
mallissa yhdistyvät monipuolinen integroitavuus hyvään tekniikkaan.

KEHÄKONEET
MESSERSI JOLLY
Automaattinen, kehämallinen käärintäkone Jolly yhdistää
yksinkertaisuuden loistaviin mekaanisiin ominaisuuksiin. Jolly
edustaa uutta innovatiivisuutta kehäkäärintäkoneiden joukossa.
Jollyssä kaikki turha on jätetty pois ja keskitytty pelkästään
mekaanisiin perusasioihin. Nopeuden säätö on toteutettu
täysin mekaanisella vipujärjestelmällä, joka on yksinkertaisin ja
helppokäyttöisin koskaan. Esikiristysjärjestelmä tarkkailee jatkuvasti
kalvon venymistä verraten sitä käärittävän tuotteen kokoon.

MESSERSI SATURNO
Ainoa käärintäkone, jossa on mekaaninen esikiristys, jota pystytään
säätämään ohjauspaneelista.
Kone kykenee käärimään jopa 140 lavaa tunnissa. Kalvorulla,
joka saa painaa jopa 40 kg, asentuu motorisoituun kalvokelkkaan.
Esikiristyskomponentit on asennettu koneen runkoon eikä kuten
perinteisesti, kalvokelkkaan. Näillä katkaisulla Saturno on yksi
maalima edistyneimmistä käärintäkoneista tällä hetkellä. Koneessa
on luonnollisesti vakiona kalvon katkaisu, automaattisyöttö ja kalvon
hitsaus, joten kaikenlaisten lavojen käärintä onnistuu vaivatta.

ROBOPAC SISTEMI
Robopac Sistemin Helix ja Genesis tarjoavat useita eri vaihtoehtoja
vertikaalikäärintään linjasovelluksissa. Helix-valikoima käsittää
kampikoneet ja Genesis kehäkoneet. Robopack Sistemi valmistaa
yli 500 konetta/vuosi ja toimittaa ne ympäri maailmaa. Erinomainen
tuotekehitys on Robopac Sistemin erityinen vahvuus.

HORISONTAALISET KÄÄRINTÄKONEET
ROBOPAC COMPACTA/COMPACTA S
Koneella sidotaan pitkiä tuotteita tai tuotenippuja käärimällä ne
kiristekalvoon. Yksinkertaisimmissa Compacta-malleissa tuote
asetetaan työtasolle ja kun painetaan jalkapoljinta, alkaa kalvorulla
kiertää tuotetta. Käärintä jatkuu, kunnes jalkapoljin vapautetaan.
S-malleissa tuote asetetaan kuljettimelle ja jalkapoljinta
painettaessa kuljetin kuljettaa tuotetta käärintään ja kalvorulla
kiertää tuotetta. Käärintä jatkuu, kunnes tuote on kääritty ja kone
katkaissut kalvon. Kiitos suuren kehä koko valikoiman, pystytään
käärimään valtava valikoima tuotteita. Koneet on saatavilla myös
kuljettimilla varustettuina.

ROBOPAC ORBIT
Koneella sidotaan pitkiä tuotteita tai tuotenippuja käärimällä ne
kiristekalvoon. Orbit-mallistoon kuuluvissa koneissa automatisointi
on viety Compacta S-mallia pidemmälle. Tuote asetetaan
kuljettimelle ja kun valokenno tunnistaa tuotteen, alkaa kuljetin
kuljettaa tuotetta käärintään ja kalvorulla kiertää tuotetta. Käärintä
jatkuu kunnes tuote on kääritty ja kone katkaissut kalvon. Kiitos
suuren kehän, pystytään käärimään valtava valikoima tuotteita.
Koneet on saatavilla myös kuljettimilla varustettuina.

ROBOPAC SPIROR
Spiror-mallisto kattaa kehittyneimmät automaattiset horisontaaliset
käärintäkoneet. Spiror-mallistolla on mahdollista tehdä erilaisia
sidontoja sekä esimerkiksi kääriä kuplamuovi tuotteen ympärille
ennen kiristekalvoa. Mallistossa löytyvät yksirullaiset koneet sekä
300-, 400-, 600- ja 900- malleista myös kaksirullaiset versiot.
Lisävarusteita ja kuljettimia Spiror-mallistoon saa asiakaan
toiveiden mukaan.

MESSERSI ORBIT-M 21
Horisontaalinen käärintäkone Orbit-M21 käärii lavattuja ja
ei lavattuja tuotteita kiristekalvoon. Laitteella voidaan kääriä
myös pitkiä tuotteita. Vakiona laite on varustettu 2100 mm
kehällä, mutta saatavana on myös 2500 mm ja 3150 mm kehät.
Laitteistoon on saatavana myös erillinen päällikalvon syöttölaitteisto
joko ennen käärintää tai sen jälkeen.

ROBOPAC SISTEMI
Robopac Sistemin Spiror on linjasovelluksiin asennettava
horisontaalikäärintäkone. Kehäkoot ovat 1300, 1600, 2100 ja
2500 mm. Spiror sopii hyvin erityyppisten ei lavattujen tuotteiden
käärintään. Robopac Sistemi valmistaa yli 500 konetta/vuosi
ja toimittaa ne ympäri maailmaa. Erinomainen tuotekehitys on
Robopac Sistemin erityinen vahvuus.

VANTEUTUS
KÄSIVANNEKONEET JA VANNETELINEET
VANNETELINE H-83
Vanneteline PP-, PET- ja VG-muovivanteille. Teline on varustettu
lukko- ja työkalulaatikolla. Kärryssä on pyörät. Tarkoitettu
vannerullille, joiden keskiö on 200 tai 280 mm.

VANNETELINE H-84
H-84 vanneteline sopii PP-, PET- sekä teräsvanteille, joiden keskiö
on 406 mm. Isojen pyörien ansiosta (ø 200 mm) telinettä on
helppo liikutella. Telineessä on myös vanteen kitkajarru, joka estää
vanteen turhan purkautumisen.

VANNETELINE OP-8 COMBI
Combi vanneteline sopii niin teräsvanteelle, kuin PP- ja PETvanteille joiden keskiö on 400 - 406 mm ja kelan leveys 140 - 190 mm.
Todella vahva ja yksinkertainen rakenne takaa pitkän käyttöiän ja
isot pyörät (ø 200 mm) helpon liikuteltavuuden. Telineessä on myös
vanteen kitkajarru estämään turhan vanteen purkautumisen.

TERÄSVANNETYÖKALUT
BO-51, KÄSIKÄYTTÖINEN TERÄSVANNETYÖKALU
Teräsvanne kiristetään, katkaistaan sekä lukitaan tällä
käsikäyttöisellä laitteella. Vanteen lukitus rei’itysmenetelmän avulla
jolloin erillisiä vannelukkoja ei tarvita. Työkalu sopii vanneleveyksille
13, 16 ja 19 mm sekä vannepaksuuksille 0,5 ja 0,6 mm.

BO-7 SWING, KÄSIKÄYTTÖINEN TERÄSVANNETYÖKALU
BO-7 Swing uudentyyppinen teräsvannekone, joka tekee paksunkin
teräsvanteen sauman helposti ja kevyesti. Swing sopii 13 – 20 mm:n
vanneleveyksille ja 0,4 – 0, 8 mm:n vannepaksuuksille. Uusi
rullaava saumaus tekee yhden lävistyksen kerrallaan (kaikkiaan
kolme) ja lopuksi katkaisee vanteen. Hyvä ergonomia yhdistettynä
vahvaan, huoltovapaaseen ja kevyeen (3,7 kg) runkoon tekevät tästä
koneesta yhden markkinoiden parhaista.

DYNAMIC 2000 TERÄSVANNETYÖKALU
Teräsvannekone Dynamic 2000:sta löytyy eri mallit 13, 16, ja 19 mm
leveille teräsvanteille. Vanteen paksuus 0,38 - 0,58 mm.

MUOVIVANNETYÖKALUT
TRANSPAK HERCULES H-44
TP- 44 - 12 Hercules yhdistelmätyökalu kiristää, katkaistee ja
lukitsee. Muita työkaluja ei tarvita. Rajaton kiristysalue. Soveltuu
vanneleveydelle 12 mm. Käytettävä lukko on KO-13.
TP- 44 - 16 Hercules yhdistelmätyökalu kiristää, katkaistee ja
lukitsee. Muita työkaluja ei tarvita. Rajaton kiristysalue. Soveltuu
vanneleveydelle 16 mm. Käytettävä lukko on KO-16.

TRANSPAK HELIOS H-45L
Laite on saatavilla 12 mm tai 16 mm vanneleveydelle. Kun haluttu
kireys on saavutettu, käynnistyy vanteen kitkahitsaus, jonka jälkeen
työkalu katkaisee vanteen. Vanteen pujotus on yksinkertaista
(molemmat vanteen päät samaan väliin). Vanteen kiristys, saumaus
ja katkaisu yhdellä napin painalluksella. Toimitus sisältää laturin ja
yhden akun.

STRAPEX STB 70/STB 80
Akkukäyttöinen muovivannekone, joka ei tarvitse erillisiä lukkoja.
Kone on helppokäyttöinen, molemmat vanteet pujotetaan samaan
väliin. Digitaalinen ohjauspaneeli jossa hipaisukäyttökytkimet.
Valittavissa manuaalinen, puoliautomaattinen, automaattinen
kiristysasetus. Valittavissa myös kaksi kireysaluetta. Vanteen kireysja saumausaika on säädettävissä painonapeilla. Akun latausaika
näkyy napin painalluksella. Toimitus sisältää koneen lisäksi yhden
latauslaitteen ja akun.

DYNAMIC 2100
Akkukäyttöinen muovivannekone Dynamic 2100 on saatavilla 16 mm
tai 19 mm vanneleveyksille. Vannepaksuus 0,65-1,05. Laite sopii
PET-vanteelle. Sisältää yhden akun ja yhden laturin.

PÖYTÄVANNEKONEET
TRANSPAK TP-501
Vannehdittava tuote asetetaan koneen RST-työtason päälle. Koneen
pinnassa olevasta urasta ulos työntynyt vanne viedään käsin
tuotteen yli ja työnnetään koneen työtasossa olevaan koloon. Kone
käynnistyy automaattisesti, kiristää vanteen, saumaa ja katkaisee
sen, sekä työntää esiin uuden vanteen seuraavaa vannehdintaa
varten. Koneen moottori pysähtyy automaattisesti.

TRANSPAK TP-601
Automaattinen vanteen syöttö koneeseen, mikäli koneella
vannehditaan ilman tuotetta poistuu ylimääräinen vannelenkki
automaattisesti. Vannekelan tyhjentyessä poistuu loppuvanne
koneesta automaattisesti. Vannehdinta jalkapolkimella/käyttönapilla
tai valokennotunnistuksella.

TRANSPAK TP-702/TP-702RS
Postittajan unelma. Nyt entistäkin parempana, luotettavampana
ja helpompana käyttää. 65 vannetta minuutissa ja monipuoliset
valokennosäädöt tekevät tästä koneesta todella suositun ja
helppokäyttöisen vannekoneen. Ei enää kumartelua, sillä
vannerullan vaihto sekä vanteen syöttö koneeseen tapahtuvat
lantion korkeudella. Käyttöpaneeli esillä käytön nopeuttamiseksi.
Ristisidos ja muut sidontatavat onnistuvat helposti ja käyttäjän
haluamalla tavalla. Koneen nopeus puolestaan pitää tuotannon
käynnissä ja sujuvana.
TP-702 RS soveltuu pienien sekä pyöreiden tuotteiden
vanteutukseen.

VANNEKONEET LINJAAN
TRANSPAK TP-702B
Tämä vannekone on varustettu hihnakuljettimilla. Monipuoliset
valokennosäädöt tekevät tästä koneesta todella suositun ja
helppokäyttöisen vannekoneen linja-asennuksissa.

MESSERSI TL5
Vertikaalinen ja automaattinen, sivulta vanteen kiristävä ja hitsaava
TL5 soveltuu kaikenkokoisille lavoille. PP- ja PET-vanteita käyttävä
laite on varustettu patentoidulla M300-vanteutuspäällä. Vanteiden
leveys voi olla 8 – 19 mm ja paksuus 0,5 – 1,27 mm.

MESSERSI VR80
Päältä vanteen kiristävä ja hitsaava VR80 on vertikaalinen
ja automaattinen laite, joka soveltuu mainiosti erityyppisiin
vannehtimistarpeisiin. Laite on varustettu patentoidulla M300vanteutuspäällä ja PP- tai PET- vanteiden leveys voi olla 8 – 19 mm
ja paksuus 0,6 – 1,20 mm.

MESSERSI VR88
Automaattinen, päältä vanteen kiristävä ja hitsaava VR88 soveltuu
mainiosti erityyppisten ja kokoisten tuotteiden vannehtimisiin.
Laiteessa on vankka M300 vanteutuspää ja siinä käytettävien PPsekä PET- vanteiden leveydet voivat olla 8 – 19 mm ja paksuudet
0,5 – 1,20 mm.

MESSERSI PR90
Erityisesti paperi ja kartonkilavojen vanteutukseen suunniteltu
automaattinen PR90 kiristää ja hitsaa vanteen päällipuolelta
yhdellä M300 vanteutuspäällä. Laitteeseen käyvät PP-vanteet
joiden leveydet ovat 12 – 19 mm ja paksuudet 0,8 – 1,0 mm sekä
PET-vanteet 9 – 19 mm leveyksillä ja 0,6 – 1,0 mm paksuuksilla.

MESSERSI PR99
Erityisesti paperi- ja kartonkilavojen vanteutukseen suunniteltu
automaattinen PR99 kiristää ja hitsaa vanteet päällipuolelta
kahdella M300-vanteutuspäällä. PP-vanteiden leveys 12 – 19 mm
ja paksuus 0,8 – 1,0 mm. PET-vanteiden leveys 9 – 19 mm sekä
paksuus 0,6 – 1,0 mm.

MESSERSI OR60
Automaattinen, vaakatasossa kiristävä ja hitsaava OR60 on
suunniteltu vakauttamaan lavalla olevat tuotteet vaakasuunnassa.
Laite on varustettu muiden vannekoneiden tapaan patentoidulla
M300-vanteutuspäällä. PP- sekä PET-vanteiden leveys voi olla 8 –
19 mm ja paksuus 0,6 – 1,20 mm.

VYÖTEKONEET
ATS MS-420S
Banderollinauhakone paperi- ja PP-nauhoille. Hiljainen,
helppokäyttöinen ja huoltovapaa kone nopeaan sidontaan
(26 sidosta/minuutti). Konetta voidaan käyttää käsinapilla,
jalkapolkimella tai valokennolla.

ATS MSX-420
Banderollinauhakone paperi- ja PP-nauhoille. Helppokäyttöinen ja
huoltovapaa kone nopeaan sidontaan (jopa 33 sidosta/minuutti).
Hiljainen käyttää ja sopii myös herkille, kevyttä vyöttämistä
vaativille tuotteille.
Konetta voidaan käyttää käsinapilla, jalkapolkimella tai
valokennolla.

ATS US-2000 AD
Ammattimaiseen käyttöön suunniteltu ja monipuolisilla
säädöillä varustettu US-200 AD on ultraäänisaumauksella
varustettu vyötekone. Jopa 35 vyötettä/min. Useita kaarikokoja ja
nauhaleveyksiä.

HUOLTO- JA YLLÄPITOPALVELUT
Monipuolisena pakkaus- ja merkintälaitetoimittajana laitteiden mahdollisimman
hyvä ja häiriötön toiminta ovat toimintamme peruspilareita. Panostuksemme
huolto- ja ylläpitopalveluihin on erittäin voimakasta ja tavoitteenamme onkin tarjota
ammattitaitoista ja tehokasta erityisosaamista asennus-, koulutus- ja huoltopalveluissa
koko maan alueella.

ü

Asennuspalvelu

ü

Käyttöönottokoulutus

ü

Vikahuollot

ü

Ylläpitohuollot

ü

Perushuollot

ü

Kattavat huoltosopimukset

ü

Varaosapalvelu

HUOLTOKUTSUT:
09 759 7300 (klo 8 – 16)

huolto@cortex.fi

Normaalityöajan ulkopuolella voitte sanella viestin vastaajaan ja olemme teihin
yhteydessä aamulla.
Voitte välittää huoltokutsun myös sähköpostilla, jolloin kutsu kirjaantuu
automaattisesti järjestelmäämme.

Ilmoitattehan viestissänne seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•

koneen merkki ja malli
sarjanumero
yritys
käyntiosoite
yhteyshenkilö
sähköpostiosoite
kuvaus viasta

Yhteystiedot:
Cortex Oy Espoo: Myyntikonttori, hallinto ja varasto sekä huolto ja varaosat
Kutojantie 5, 02630 Espoo I Puh: 09-759 0770 I Fax: 09-7590 7799 I cortex@cortex.fi

