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PACKAGING

StraPack D53Y2

Κατασκευασμένη για 
συσκευασία ξύλων, 
πλακιδίων κεραμιδιών, 
τούβλων.

Με ξίφος, κατάλληλη για δέσιμο έμφορτης παλέτας.

Ηλεκτροκίνητη 220V.

Πλευρικής συγκόλλησης. Κάθετη τροχήλατη τσερκομηχανή.

StraPack D53 PLT 2 StraPack AQ7 PLT

Κάθετη τροχήλατη τσερκομηχανή.

StraPack D53 M 2 StraPack D53 PLT 2 Μπαταρίας

Μοντέλο  D-53 PLT2  D-53 HE2 D-53 Y2 AQ7PLT

Διαστάσεις Μηχανής 
[mm]                             

Mήκος
Πλάτος
Ύψος

542
2195
1208

700
1230
2830

1028
620

1493

883-1707
506

1420

Bάρος [Κg] 95 160 75 ~130

Tάνυση  [Kg] 9     έως    70 έως    40 έως 70

Τύπος Τσερκιού  [mm]                          PP πλάτος : 12, 15,5 PP πλάτος : 5, 6, 9, 12 PP, PET 9, 12, 15,5 (έως 0,7mm πάχος)

Τάση Τροφοδοσίας 100/110/120/200/220/230/240 V
(50/60Hz)  1PH 0,4 kVA 100/120/200/240 V 100/110//115/120/200/220/230/240 V 

(50/60Hz)   1PH  0.65 kVA

Διαστάσεις 
Πακέτου [mm]                             

Ύψος
Πλάτος

380 - ∞
-

170 - 2210
-

80 (Ελάχιστο)
30 (Ελάχιστο)

390 - ∞
-

Διάμετρος Πυρήνα [mm]                              200 / 280 (εναλλασσόμενο) 200/230 400 (200 κατόπιν παραγγελίας)

StraPack D53 ΗΕ 2 Μπαταρίας/Ηλεκτροκίνητη

Πλευρικής συγκόλλησης. Κάθετη τροχήλατη τσερκομηχανή. Οριζόντια τροχήλατη τσερκομηχανή.

Κατασκευασμένη για 
συσκευασία κρεάτων και 
ψαριών.

Μπαταρία 12V G85.  
Aυτονομία ± 600 - 700 δεσίματα.

Μπαταρία 12V G85.  
Aυτονομία ± 600 - 700 δεσίματα.

Ηλεκτροκίνητη 220V.

Τσερκομηχανές ημιαυτόματες
Πλαστικού τσερκιού. Οριζόντιες - Κάθετες - Πλευρικές - Τροχήλατες

ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Για μεγαλύτερες ανάγκες παραγωγής -  μεγάλης ταχύτητας.
Για κάθετο τσερκάρισμα έμφορτης παλέτας.
Δυνατότητα λειτουργίας και με τσέρκι PET
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Μοντέλο SQ 800 RQ 7000 RQ 8IR3 ΑQ 7 RQ 7000 
Marine

Πλάτος Τσερκιού  [mm]    9 ή 12 5,6,9,12 5 ή 6 5 ή 6 9 ή 12 9 ή 12

Διαστάσεις Αψίδας  [mm]                             Πλάτος
Ύψος

1050
600

650
500

650
400

650
500

650
700

Διαστάσεις Μηχανής [mm]                             

Mήκος
Πλάτος
Ύψος
Ύψος Τραπ.

1254
609

1403 - 1508
794, 809, 824, 839, 854, 869, 884, 889

984
609

1459
850

1052
609

1445
936

1252
609

1403
794

1580
610

1782
624 - 644

Διαστάσεις Κιβωτίου [mm]                             Πλάτος
Ύψος

80 ~ 620 
30 ~ 480

80 ~
30 ~

80 ~
30 ~

80 ~ 620 
30 ~ 480

80 ~ 620 
30 ~ 580

30 ~ 680 
80 ~ 500

Bάρος [Κg] 149 180 160 180 200

Tάνυση  [Kg] 46 40 35 80 70

Τάση τροφοδοσίας 220 - 240 V  
Μονοφασικό,  50/60Ηz,  0,74kVA

110, 120, 200, 220, 230, 240 V  
Μονοφασικό,  50/60Ηz,  0,65kVA

200, 220, 240, 380, 415 V 
Τριφασικό,  50/60Ηz,  0,85kVA

Τσερκομηχανές αυτόματες
Πλαστικού τσερκιού

StraPack AQ 7 StraPack SQ 800 StraPack RQ 7000M StraPack RQ 8 IR 3

Αυτοματοποιημένο σύστημα 
τροφοδοσίας του τσερκιού στο εσω-
τερικό της μηχανής. 
Υψηλή αξιοπιστία με το ενσωματωμέ-
νο σύστημα αυτοδιάγνωσης για τον 
έλεγχο των βασικών λειτουργιών.
Η σωστή θερμοκαρσία για τη 
συγκόλληση χρειάζεται 
25 δευτερόλεπτα.

Πλήρως ανοξείδωτη με αυτόματο 
σύστημα τροφοδοσίας και μηχανισμό 
απεμπλοκής τσερκιού, είναι η ιδανική 
μηχανή για εταιρίες ευαίσθητων 
προϊόντων όπως : τρόφιμα, 
κατεψυγμένα, ιχθυηρά, βιομηχανία 
επεξεργασίας κρέατος.

Είναι η ταχύτερη αυτόματη 
τσερκομηχανή - η ιδανική για 
τον κλάδο των εκτυπώσεων.: 60 
δεσίματα/λεπτό – το ποδοκίνητο 
πεντάλ τροφοδοσίας αφήνει ελεύθερα 
τα χέρια του χειριστή. Μετακινείται 
πανεύκολα.

Υπεραυτόματη τσερκομηχανή 
με 55 δεσίματα το λεπτό.Οικονομικό μοντέλο

Ιδανική για εταιρίες τροφίμων 
και κατεψυγμένων προϊόντων.

Πάνω από 60 δεσίματα
το λεπτό.

Χαρακτηριστικά: 
■ Η ευελιξία της χάρη στον μικρό και 
ελαφρύ κορμό της. 
■ Ο εύκολος έλεγχος τάνυσης του 
πλαστικού τσερκιού.        
■ Οil-free μηχανισμός.
■ Ταχύτητα: 27 κύκλοι δεσιμάτων το 
λεπτό
(εξαρτάται από το μέγεθος του 
πακέτου). 
■ Υπάρχει διαθέσιμη μεγάλη 
ποικιλία μεγεθών της αψίδας στο 
συγκεκριμένο μοντέλο.

ΙΑΠΩΝΙΑΣ

«Γιατί STRAPACK ; ; ;» 

Είναι ο μεγαλύτερος και διεθνώς καταξιωμένος 
κατασκευαστής τσερκομηχανών για κάθε ανάγκη ή 
δύσκολη εφαρμογή.
Η διαρκώς εξελισσόμενη Ιαπωνική τεχνολογία , εγγυάται 
τη στιβαρότητα, την ευελιξία, την ευρηματικότητα και 
το σπουδαιότερο, μεγάλη διάρκεια απροβλημάτιστης 
λειτουργίας .
Η έμφαση στην ποιότητα και τη διαρκή εξέλιξη της 
τεχνολογίας έχουν δικαίως κατατάξει τη STRAPACK στην 
κορυφή.
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Μοντέλο RQ8XS RQ8A RQ8Y ΑQ-7RS RQ8N2 RQ8YRS

Πλάτος Τσερκιού  [mm]    5,6,9,12 ή 15,5 5,6,9,12 ή 15,5 5,6,9,12 ή 15,5 5,6,9,12 ή 15,5 5,6 5,6,9,12

Διαστάσεις Αψίδας  [mm]                    
ΠλάτοςxΎψος        650x400 650

500
600
850

300
200

660
450

600
650

Διαστάσεις Μηχανής [mm]                             
MήκοςxΠλάτοςxΎψος
Ύψος Τραπ.

1300x863x1110
794

1252x611x1409
-

1500x610x1722
-

1720x374x1064
794

1189x885x1796-1936
820-960

1411x610x1732

Διαστάσεις Κιβωτίου [mm]                      
ΠλάτοςxΎψος          40 ~ x 30 ~ 30 ~ 580x80 ~ 820 85 ~ x 50 ~ 400x400

Bάρος [Κg] 180 250 300 220

Tάνυση [Kg] 80 70 35 80

Τάση τροφοδοσίας 110, 120, 200, 220, 230, 240 V,  Μονοφασικό,  50/60Ηz,  0,65kVA 200, 220, 240, 380, 415 V Τριφασικό,  50/60Ηz,  0,85kVA

Τσερκομηχανές αυτόματες
Πλαστικού τσερκιού

StraPack RQ8XS

Η μικρή σε μέγεθος κεφαλή σφραγίσματος
εξασφαλίζει το δέσιμο μικρών δεμάτων διαστάσεων 
έως και 40 x 30 mm, σωλήνων 0 90 mm, σανιδών 
κ.λ.π.
· Προσφέρεται σε πολλές διαστάσεις αψίδας.

Προσαρμόζεται σε διάφορα μεγέθη πακέτων.
Η ενσωματωμένη οθόνη αποτύπωσης βασικών
λειτουργιών διευκολύνει τη συντήρηση. 
Με ρύθμιση ταχύτητας του ιμάντα.
· Προσφέρεται σε πολλές διαστάσεις αψίδας.

Για δέσιμο μικρών δεμάτων. Mε επιφάνεια τραπεζιού με διάφορους συνδυασμούς  
διάταξης ιμάντων.

StraPack RQ8A StraPack RQ8Y

Πλευρική δετική μηχανή
ιδανική για βαριά φορτία.

StraPack RQ8YRS StraPack RQ8N2 StraPack AQ7RS

Υπεραυτόματη πλευρικής 
συγκόλλησης. Ειδική για αντικείμενα μεγάλου μήκους.

Με ανοιγόμενο τον 
πλευρικό βραχίονα της 
γέφυρας. Ιδανική για 
τσερκάρισμα δεμάτων, 
ελαστικών και καλωδίων.

Η ταχύτερη με 54 κύκλους. Η τάνυση του τσερκιού
ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος του 
δέματος. Ρυθμιζόμενης ταχύτητας, αυτόματη αλλαγή 
μπομπίνας χωρίς διακοπή  λειτουργίας με χρήση της 
εφεδρικής μπομπίνας φτάνει τα 21.340 μ. τσερκιού.

Επίσης για κυκλικά αντικείμενα, κουλούρες, λάστιχα 
αυτοκινήτων.
Η αψίδα περιστρέφεται κατά 90ο και μετά την 
ολοκλήρωση του δεσίματος αποθηκεύεται μέσα στον
κορμό της μηχανής.

Με την παραμονή του 
φορτίου επί του μέσου 
μεταφοράς 
(π.χ. ταινιόδρομου) δεν 
επιβαρύνεται η μηχανή. 

ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Ειδική για εφημερίδες και περιοδικά. 
Δένει 40 πακέτα το λεπτό!

30mm

Ø
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Πλευρική δετική μηχανή
ιδανική για βαριά φορτία.

Τσερκομηχανές ημιαυτόματες & αυτόματες
Πλαστικού τσερκιού

Transpak TP201YS Transpak TP6000 TP601D - TAURIS  Transpak TP702

■ Υψηλή ταχύτητα
λειτουργίας 27 δεσίματα 
το λεπτό.
■Ρυθμίσεις για τσέρκια 
διαφόρων διαστάσεων 
πλάτους από 8-15,5 mm.
■Εξωτερικό μηχανικό 
έλεγχο τάνυσης.
■Το βασικό μέγεθος 
αψίδας είναι 850(Π) x 
600(Υ) mm.
■Τροφοδοσία: 
110V/220V/230V/240V  
(50/60Hz)  1PH                      
220V/380V/400V  
(50Hz/60Hz) 3ΡΗ.

■ Αυτόματη απόρριψη 
ανεπιθύμητου τσερκιού 
όταν η μηχανή λειτουργεί 
χωρίς αντικείμενο για 
δέσιμο.
■ Ηλεκτρονικό έλεγχο 
τάνυσης με απλό γύρισμα 
ενός κουμπιού.
■ Αυτόματη τροφοδοσία 
τσερκιού στην αποθήκη. 
■ Τροφοδοσία: 
220V/380V/400V  
(50/60Hz)  3PΗ.
■ Αυτόματη 
επανατροφοδοσία 
τσερκιού.

■ Συμπαγής μηχανική 
κεφαλή τσερκαρίσματος.
■ Ηλεκτρονικός έλεγχος 
τάνυσης.
■ Αυτόματη τροφοδοσία 
τσερκιού.
■ Αυτόματος εκβολέας 
τσερκιού. Συνοδεύεται 
από πεντάλ εντολής.
■ Τροφοδοσία: 
110V/220V/230V/240V 
(50/60Hz)  1PH.

Πλευρικής συγκόλλησης
με αυτόματη φόρτωση 
τσερκιού.

Πλευρικής συγκόλλησης
με αυτόματη φόρτωση 
τσερκιού.

Αυτόματη ανοιχτού τύπου.
Προηγμένη αυτόματη, 
η πιο δυνατή στην 
κατηγορία της.

50 δεσίματα
το λεπτό. Για στενό τσέρκι.

Ηλεκτρικό σύστημα χαμηλής τάσης 24V για την ασφάλεια 
του χειριστή. Συμπαγής μηχανική κεφαλή για την εύκολη 
συντήρησή της. Ηλεκτρονικός εξωτερικός έλεγχος τάνυσης 
για εύκολη λειτουργία. Μοτέρ DC 24V

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

■ Ηλεκτρονικό πίνακα με μικροεπεξεργαστή για ρυθμίσεις 
Τάνυσης + Τροφοδοσίας.
■ Ειδικό σετ εξαρτημάτων για το δέσιμο πολύ μικρών 
   πακέτων διαστάσεων από 50 mm (Π) x 30 mm (Y).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ των ΤΡ-201
■ Aυτόματη τροφοδοσία τσερκιού.
■ Ο χρονομετρητής ψύξης της συγκόλλησης R1
αυξάνει τον χρόνο της ψύξης για άριστη συγκόλληση
και σε περιπτώσεις υψηλής τάνυσης.
■ Πιστοποίηση κατά CE για την ασφάλεια της μηχανής.
■ Ηλεκτρονικός έλεγχος τάνυσης 15-45 kgs.
■ Ο αισθητήρας ελέγχου της θερμότητας του
μηχανισμού για συγκόλληση υψηλών απαιτήσεων.
■ Συμπαγής μηχανική κεφαλή με 30% λιγότερα 
κινητά μέρη από τις άλλες συμβατικές μηχανές μειώνει 
τους ελέγχους κατά την συντήρηση.
■ Ρυθμιζόμενο τραπέζι από 420 - 770 mm.

Κατόπιν παραγγελίας είναι δυνατόν να κατασκευαστούν τσερκομηχανές για την ικανοποίηση κάθε εφαρμογής.

Μοντέλο TP-201Y TP-201YS TP 6000 ΤΡ 601D ΤΡ 702

Διαστάσεις Μηχανής [mm]                             
MήκοςxΠλάτοςxΎψος 
Γέφυρα  [ΜxΥ]

1045x675x1625 1430χ620χ1450 
850 x 600

1430χ620χ1540
850 x 600

840χ652χ1325-1425
550 x 400

Bάρος [Κg] 125 220 220 160

Tάνυση  [Kg] 15 -45 10 ~ 70 7 ~ 70 1 ~ 35

Ταχύτητα κύκλου τσερκαρίσματος  
[τσερκαρίσματα/λεπτό] 2.5 seconds / Cycle (60Hz) 27 29 65

Τύπος Τσερκιού [mm]          
Πάχος 
Πλάτος                   

6 ~ 15.5
(πλάτος: 6 ~ 9 για πάχος τσερκιού: 0,5 ~ 0,65

πλάτος:12~15,5 με πάχος:0,5~0,75)

PP 
8 ~ 15,5    

0,55 ~ 0,75

PP 
8 ~ 12      

0,55 ~ 0,75

Πλάτος: 5 ~ 6 για πά-
χος 0,35 ~ 0,65                                                            

Πλάτος: 9 για πάχος 0,45 ~ 0,65

Μέγιστο Βάρος πακέτου [Kg] 50 100 100 80

Διαστάσεις Πακέτου 
Π x Υ [mm]                         20 x 130 100 x 20 20 x 130 60 x 20

Διάμετρος Πυρήνα 200 / 280 (εναλλασσόμενο) 200 / 280 (εναλλασόμενο) 200  (προαιρετικά: 150)

Κατανάλωση ρεύματος [kW] 0,25 1,2 1,2 0,5

Ύψος εργασίας  [mm] 420 ~ 770 420 ~ 770 810 810 820 ~ 920

Transpak TP201Y
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PACKAGING Τσερκομηχανές αυτόματες & υπεραυτόματες
Πλαστικού τσερκιού

Transpak TP601Y Transpak TP601YM TP601 ΥΑ TAURIS TP601B - TAURIS  TP702B ATLANTIS

■ Αυτόματη τροφοδοσία 
τσερκιού.
■ Ηλεκτρονικός έλεγχος 
τάνυσης.
■ Αυτόματος εκβολέας 
τσερκιού.
■ Διαθέσιμες και άλλες
διαστάσεις γέφυρας.
■ Ρυθμιζόμενο ύψος 
τραπεζιού με ράουλα 
(435 - 585 mm).
■ Μέγιστο  μέγεθος
πακέτου (Π) 550 x (Υ)750
mm.
■ Τροφοδοσία: 110V/
220V/230V/240V  
(50/60Hz) 1PH, 220V/
380V/400V (50/60Hz) 3 PH   

Πλαίσιο από 
ανοξείδωτο ατσάλι SUS 
304 και εξαρτήματα 
ανθεκτικά στη διάβρωση. 
Ιδανική για εργασία σε 
σκληρό περιβάλλον 
εργασίας, ειδικά 
σχεδιασμένη για τη 
βιομηχανία της 
ιχθυοκαλλιέργειας. 
Αδιάβροχος σχεδιασμός 
για την προστασία από 
το νερό και το σπρέϊ της 
πλύσης. Ειδική προστασία 
για την μονάδα 
ηλεκτρικού ελέγχου για 
μέγιστη ασφάλεια. 

■ Αυτόματη πλευρική
προσφέρει αξιοπιστία και 
υψηλή απόδοση.
■ Αυτόματη τροφοδοσία 
τσερκιού.
■ Ηλεκτρονικός έλεγχος 
τάνυσης.
■ Αυτόματη αποβολή 
τσερκιού.
■ Διαθέσιμες και άλλες
διαστάσεις γέφυρας.
■ Εύκολα ρυθμιζόμενο 
ύψος ραουλόδρομου 
εργασίας.
(ελάχιστο ύψος 435 mm).

■ Αυτόματη τροφοδοσία 
τσερκιού.
■ Ηλεκτρονικός έλεγχος 
τάνυσης.
■ Αυτόματος εκβολέας 
τσερκιού.
■ Μετάδοση με ιμάντες.
■ Ανακλινόμενο πάνω 
μέρος.
■ Πολλαπλές λειτουργίες 
τσερκαρίσματος.
■ Τροφοδοσία: 220V/
380V/400V (50/60Hz) 3PΗ

■ Αυτόματη τροφοδοσία 
τσερκιού στο ύψος της 
μέσης.
■ Ανακλινόμενο πάνω 
μέρος.
■ Προστατευτικά.

Αυτόματη πλευρική
πλενόμενη.

Αυτόματη πλευρική.
Ιδανική για ξυλουργεία 
& εταιρίες οικοδομικών 
υλικών.

Αυτόματη πλευρική με 
μηχανισμό οδήγησης του 
τσερκιού.

Πλήρως αυτόματη για
φαρδύ τσέρκι.

Πρωτοποριακή μηχανή για
στενό τσέρκι.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Siemens PLC 
control | Μεταβαλλόμενη 
ταχύτητα ραουλόδρομου: 
από 18 έως 42 μέτρα/λεπτό
Πλαίσιο από ανοξείδωτο 
ατσάλι SUS 304 (TP-601AS).

Μοντέλο TP 601Y ΤΡ 601ΥΜ TP 601YA TAURIS TP 601B TAURIS TP702B ATLANTIS

Διαστάσεις Μηχανής [mm]  
MήκοςxΠλάτοςxΎψος  
Γέφυρα  [ΜxΥ]                         

1485x616x1760
850x600

1485x616x1760
-

1580x 706x1540
850x580

1400x650x1397-1497
650 x 500

Bάρος [Κg] 300 333 330 225

Tάνυση  [Kg] 7 ~ 70 7 ~ 70 1 ~ 32

Ταχύτητα κύκλου
τσερκαρίσματος
[τσερκαρίσματα/λεπτό]

29 18

Διπλό τσερκάρισμα*:~8 πακ./1’ (50Hz)
9~10 πακ./1’ (60Hz)

Μονό τσερκ.: 29 (60Hz)  HAND Mode 
17~18 (60Hz) AUTO Mode  

1 τσερκάρισμα/1’, 

40 πακέτα / λεπτό 
(μονό τσερκάρισμα /πακέτο)  

Τύπος Τσερκιού [mm]        
Πάχος  x Πλάτος 

PP 
8 ~ 12  x  0,55 ~ 0,75

PP 
8 ~ 12 x  0,55 ~ 0,75

Πλάτος: 5~6 για πάχος 0,35~0,65
Πλάτος: 9 για πάχος 0,45~0,65

Μέγιστο Βάρος πακέτου [Kg] 100 100 35 35

Διαστάσεις Πακέτου  ΠxΥ [mm]                         min20 x 130 20 x 130 250  x 250 x 20 250  x 250 x 20

Διάμετρος Πυρήνα 200 / 280 (εναλλασόμενο) 200 / 280 (εναλλασόμενο) 200  (προαιρετικά: 150)

Κατανάλωση ρεύματος [kW] 1,2 1,2 0,85 1,0

Ύψος εργασίας  [mm] 
435 ~ 585 mm

(η ελάχιστη απόσταση του ραουλόδρομου 
από το σημείο συγκόλλησης είναι 90 mm)

480 ~ 585
(η ελάχιστη απόσταση του 

ραουλόδρομου από το σημείο 
συγκόλλησης είναι 90 mm)

825 800 ~ 900

Ταχύτητα μεταφοράς [M/min] - 30   (με inverter: 18-42) 10  ~  60

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: 
Siemens PLC control (TP-701Β) 
| Συναγερμός φωτός (triple 
lamp) (TP-701Β).

* Συνθήκη μέτρησης: Διαστάσεις πακέτου 400x400x400mm                                                                                                     Διάστημα μεταξύ πακέτων 200mm, γέφυρα 850(Π)χ600mm(Y)
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PACKAGING

Transpak TP702C CORRUGATED STRAPPER Strapack RQ8 CR/FR
Σχεδιασμένη ειδικά για τη βιομηχανία χαρτοκιβωτίων. 
Μοντέλο με τρείς διαφορετικές γέφυρες (L, M, S).
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
■ Συμπαγής μηχανική κεφαλή τσερκαρίσματος.
■ Αυτόματη τροφοδοσία στο ύψος της μέσης.
■ Ανακλινόμενο πάνω μέρος.
■ Ρυθμιζόμενο ύψος τραπεζιού.
■ Siemens PLC Control.
■ Τροφοδοσία:   110V/220V/230V/240V  (50/60Hz)  1PH
   220V/380V/400V  (50/60Hz)  3PH

Iδανική για το ασφαλές, τσερκάρισμα στοιβαγμένων 
αδιαμόρφωτων χαρτοκιβωτίων με σύστημα συμπίεσης για την μεί-
ωση του όγκου και τηδημιουργία ενός συμπαγούς δέματος.

Πλήρως αυτόματη, υψηλής απόδοσης.

Μοντέλο ΤΡ 702C RQ8 CR/FR

Διαστάσεις 
Μηχανής 
[mm]                             

Mήκος
Πλάτος
Ύψος 
Γέφυρα  [ΜxΥ]

2310
775

1420 ~1720
1250 x 450

2198
610

1836
650 x 500

Bάρος [Κg] - 420

Tάνυση  [Kg] 1-32 80

Ταχύτητα κύκλου τσερκαρίσματος
[τσερκαρίσματα/λεπτό] 33 έως 35 

Τύπος Τσερκιού  [mm]                
Πλάτος             

Πολυπροπυλένιο
5, 6, 9

Πολυπροπυλένιο
5 ή 6

Μέγιστο Βάρος πακέτου [Kg] 40 80

Διάμετρος Πυρήνα [mm]                         0 200 0 200

Τάση Τροφοδοσίας 200 / 380 V,  3Ph     50/60 Hz

Ύψος εργασίας  [mm] 700 ~ 1000 710 ~ 1375

Ταχύτητα μεταφοράς [M/min] 15  ~  60 πάνω από 40

Ειδικές τσερκομηχανές
Πλαστικού τσερκιού, για δέσιμο χαρτοκιβωτίων

Υπεραυτόματη χαρτοκιβωτίων.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: 
Συναγερμός φωτός (dual 
lamp) | Φιλικός προς τον  
χρήστη αισθητήρας μικρής 
ποσότητας τσερκιού (triple 
lamp).

ΙΑΠΩΝΙΑΣ
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PACKAGING Αυτόματες τσερκομηχανές πλαστικού τσερκιού
Για τσερκάρισμα παλετών και μεγάλων φορτίων

OR63

Αυτοματοποιεί πλήρως την συσκευασία προϊόντων / φορτίων / παλετοποιημένων 
προϊόντων όλων των διαστάσεων και για οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή, 
με δυνατότητα εφαρμογής ενός ή περισσοτέρων οριζόντιων τσερκιών, τόσο από 
πολυπροπυλένιο (PP) αλλά και από πολυεστέρα (ΡΕΤ). 
Το βασικό μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με:
■ Μία σταθερή δομή (τύπου γέφυρας) στην οποία είναι εγκατεστημένες οι 
τροχαλίες ανατροφοδοσίας για ισορροπία των φορτίων, λειτουργική ασφάλεια 
και κατάλληλες κινήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.
■ Μια κινητή δομή με πνευματικό σύστημα κίνησης εμπρός-πίσω της κεφαλής και 
του τόξου (300mm). Έτσι επιτρέπεται η σωστή προσέγγιση μεταξύ της επιφάνειας 
του προϊόντος και της κεφαλής πριν την εκκίνηση του επόμενου κύκλου.

OR65

Η τσερκομηχανή OR65 είναι εξοπλισμένη με μια 
κινητή δομή στην οποία είναι εγκατεστημένη η 
κεφαλή τσερκαρίσματος με το τόξο της. Αυτή η δομή 
με μία κατακόρυφη κίνηση φτάνει στο επιθυμητό 
σημείο για να ξεκινήσει ο κύκλος τσερκαρίσματος.

Οριζόντιες τσερκομηχανές της MESSERSI Ιταλίας

Μοντέλο OR 63 OR 65

Διαστάσεις 
Μηχανής 
[mm]                             

Mήκος
Πλάτος
Ύψος 
Γέφυρα  [ΜxΥ]

Bάρος [Κg] ~800

Ισχύς  [kW] 1,8 1,8

Τάση τροφοδοσίας[V] 400 3ph 50Hz 400 3ph 50Hz

Κατανάλωση αέρα [nl/κύκλο]         4,5 4,5

Τάνυσης [kg]

Ταχύτητα μεταφοράς [M/min] 15  ~  60
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Παλετοδετικές
Χειροκίνητες

WRAPMAN

XTENSER Sth

■ Ο φορέας δέχεται ρολά φίλμ εξωτερικής διαμέτρου 
180 mm και εσωτερικής 38 ή 50 ή 76 mm όπως 
επίσης και ρολά προτανυσμένου φίλμ, με ειδική 
μετατροπή στην υποδοχή του ρολού.
■ Ο χειριστής σπρώχνει το μηχάνημα (καροτσάκι) 
γύρω γύρω από την παλέτα ανεβοκατεβάζοντας τον 
φορέα με μια μανιβέλα στο χέρι.
■ Το φίλμ τεντώνεται με την βοήθεια ενός ελαστικού 
κυλίνδρου με φρένο που βρίσκεται πάνω στον 
φορέα.
■ Ιδανικό για χρήστες με ποσότητες μέχρι 20 παλέτες 
την ημέρα, δεν χρειάζεται ειδικευμένος εργάτης και ο 
χειριστής δουλεύει ξεκούραστα τεντώνοντας το φίλμ 
πάντα το ίδιο χωρίς καμία προσπάθεια.

■ Χειροκίνητο καροτσάκι με φορέα εκτατού φίλμ για 
περιτύλιξη παλετών. Ο φορέας δέχεται ρολά φίλμ 
εξωτερικής διαμέτρου 145 mm και εσωτερικής 
50 ή 76 mm.
■ Ο χειριστής περιστρέφει τη μηχανή γύρω από την 
παλέτα ανεβοκατεβάζοντας τον φορέα πιέζοντας 
ένα μικρό κουμπί ανόδου ή καθόδου. Το σύστημα 
λειτουργεί με ηλεκτροκινητήρα που τροφοδοτείται 
από μπαταρία. Η αυτονομία του ξεπερνά τις 70 
παλέτες.
■ Ο φορέας έχει σύστημα προτάνυσης που δουλεύει 
με μπαταρία. Αυτονομία 70 παλέτες.
■ Το σύστημα προσφέρει προτάνυση μέχρι 100% 
χωρίς καμία προσπάθεια του χειριστή.
■ Το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι 
μειώνει στο ήμισυ το κόστος του φίλμ ανά μέτρο.

Χειροκίνητο καροτσάκι με φορέα εκτατού φιλμ για 
περιτύλιξη παλετών.

Χειροκίνητη παλετοδετική με σύστημα προτάνυσης & 
ηλεκτρική ανύψωση.

600 mm

6
0
0
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XTENSER

■ Ο φορέας δέχεται ρολά φίλμ εξωτερικής διαμέτρου 
145 mm και εσωτερικής 50 ή 76 mm.
■ Ο χειριστής σπρώχνει το μηχάνημα (καροτσάκι) 
γύρω γύρω από την παλέτα ανεβοκατεβάζοντας τον 
φορέα με μια μανιβέλα στο χέρι.
■ Ο φορέας έχει σύστημα προτάνυσης που δουλεύει 
με μπαταρία, αυτονομία 25 παλέτες.
■ Το σύστημα προσφέρει προτάνυση μέχρι 100% 
χωρίς καμία προσπάθεια του χειριστή.
■ Το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι 
μειώνει στο ήμισυ το κόστος του φίλμ ανά μέτρο.

9
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PACKAGING Παλετοδετικές ρομπότ
Αυτοκινούμενες μηχανές περιτύλιξης παλετών με εκτατό φιλμ

ROBOT MASTER Plus 

Είναι εξοπλισμένη με έναν ηλεκτρικό κινητήρα 
και παίρνει ισχύ από δύο μπαταρίες Lead/Acid. 
Περιτυλίγει παλέτες διαφόρων μεγεθών και βάρους 
χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί το προϊόν στην 
αποθήκη. 
Με τη χρησιμοποίηση ενός βραχίονα με αυτόματη 
ανίχνευση, είναι ικανό να ακολουθεί το προφίλ της 
παλέτας και να εκτυλίγει εκτατό φίλμ με την βοήθεια 
του εφοδιασμένου με μηχανικό φρένο φορέα του 
φίλμ.
Ένα φωτοκύτταρο τοποθετημένο στον φορέα 
ανιχνεύει το ύψος της παλέτας και το Master τότε 
ολοκληρώνει τον κύκλο περιτύλιξης ανάλογα. Το 
χειριστήριο οδήγησης επιτρέπει την  μετακίνησή του 
γύρω αλλά και από παλέτα σε παλέτα. Είναι αξιόπιστο 
και εύκολο στη χρήση και για αυτό είναι  ένα εργαλείο 
συσκευασίας γενικής χρήσης. 
Αυτονομία μπαταρίας: 150 παλέτες και άνω.

ROBOT S6

Αυτοκινούμενη τυλιχτική μηχανή μπαταρίας για την περιβολή παλετών με εκτατό 
φίλμ. Κατάλληλη για το τύλιγμα φορτίων οποιουδήποτε σχήματος, μεγέθους και 
βάρους.
Με ειδικό φορέα για την ρύθμιση του φίλμ. Διατίθεται σε διάφορα μοντέλα που 
καθορίζονται κυρίως από τον τύπο του φορέα του ρόλου του εκτατού φίλμ (FRD, 
FR, FS, PFS).

Μοντέλο ROBOT MASTER Plus ROBOT S6

Γενικές 
Προδιαγραφές

 Μπαταρία 2 τεμ. Lead/Acid, 12V 
55Ah (C5)

2τεμ. 12V 110 A/h 
(C5) PB/Acido

Ταχύτητα περιστροφής [m/min] 38 - 65 38-80

Ταχύτητα ανόδου και καθόδου [m/min] 1,3 - 4,6 1 - 5

Συνολικό βάρος [Κg] 292

Αριθμός παλετών ανά φόρτιση μπαταρίας πάνω από 150 περίπου 250

Φορτιστή
Μπαταρίας

Ηλεκτρική Τάση V230 ±10% (1 Ph)

Συχνότητα ισχύος [Hz] 50 / 60

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς [W] 320

Κατανάλωση ισχύος [Α] 1,5

Ρολού φιλμ Εύρος πάχους φίλμ [μm] 17 ÷ 35

D

d

Y

Π M

Y

Διαστάσεις Ρολού φίλμ 

Διαστάσεις Προϊόντος 

D: 235
d: 76
Y: 500 (max)

M: 600 (min)
Π: 600 (min)
Y: 2200 (max)
Bάρος (min) :250 Kg

mm

mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
■ Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας 230V  1ph.
■ Ωφέλιμο ύψος φορτίου 2200 mm.
■ Φωτοκύτταρο ανάγνωσης του ύψους του φορτίου.
■ Ακουστικό σήμα λειτουργίας της μηχανής.
■ Οπτικό σήμα λειτουργίας (φάρος).
■ Σήμανση CE.
■ Φορέας τάνυσης φίλμ τύπου FRD, FR, PDS και PVS.
■ Αυτονομία άνω των 250 παλετών.
■ Ιστός καμπτόμενος.
■ Σύστημα διακοπής λειτουργίας του φορέα σε 
περίπτωση τυχαίας πτώσης.
■ QLS: Σύστημα ταχείας φόρτωσης του φίλμ.
■ Εξάρτημα αυτόματης κοπής (προαιρετικό).
■ Τηλεχειρισμός (λειτουργίας) (προαιρετικό).
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PACKAGINGΠαλετοδετικές περιστρεφόμενης πλατφόρμας
Ημιαυτόματες

ECOPLAT BASE Plus

ECOPLAT FRD Plus

Μοντέλο ECOPLAT BASE Plus ECOPLAT FRD Plus

Τύπος φορέα FRD
Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο

FRD
Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο

Διάμετρος πλατφόρμας [mm] 1500 (STD) / 1650 (Προαιρετικά)

Ταχύτητα πλατφόρμας [σ.α.λ] 4 ÷ 10

Ταχύτητα φορέα [mt/min] Από 1,4 έως 4 mt/min

Θέσεις υποδοχής για μεταφορά με περονοφόρο Εμπρόσθια και οπίσθια Οπίσθια

Τάση παροχής ισχύος 230 Volt 1 Ph (+/-20%) 50/60 Hz

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0,55 0,75

Ομαλό σταμάτημα Standard

Ομαλή εκκίνηση Standard

Φορέας φιλμ τύπου FRD
Με μηχανικό φρένο

στον κύλινδρο επιστροφής
εξασφαλίζει σταθερή

επιμήκυνση του φιλμ.
Ένα σύστημα εμπλοκής και

απεμπλοκής του φρένου,
διευκολύνει τη μέγιστη 

επαφή του φιλμ στο πλαστικό ράουλο τριβής.

Πίνακας Ελέγχου 
10 Παράμετροι επιλογής

-Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής 
πλατφόρμας

-Άνω – κάτω κύκλος
-Μόνο άνω ή μόνο κάτω κύκλος

-Χειροκίνητος κύκλος
-Κύκλος εγγραφής

-Ενισχύσεις βάσης – κορυφής
-Τοπικές ενισχυτικές περιτυλίξεις

Η Ecoplat αποτελεί την τελευταία τεχνολογική 
εξέλιξη στις μηχανές περιτύλιξης. 
Ο κύκλος λειτουργίας ECO δίνει τη μοναδική 
δυνατότητα παγκοσμίως στις παλετοδετικές 
μηχανές να πραγματοποιήσουμε έναν κύκλο 
λειτουργίας όπως ακριβώς απαιτεί η εφαρμογή. 
Πατώντας το πρόγραμμα ECO και την επιλογή REC 
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έναν κύκλο 
λειτουργίας σε χειροκίνητη λειτουργία, ο οποίος 
καταγράφεται στη μνήμη της μηχανής και μπορεί 
μετέπειτα αυτόματα να επαναληφθεί χωρίς να 
κάνει απαραίτητη την παρουσία ή τη συμμετοχή 
του χειριστή.  Οι ιδιομορφίες του φορτίου τώρα 
πια δεν έχουν σημασία και το προϊόν σας μπορεί 
να φθάσει ακέραιο στον πελάτη σας με το πάτημα 
ενός κουμπιού.

d

D

L

L Πλάτος D Εξωτ. διάμετρος d Εσωτ. διάμετρος

500mm 300mm 76mm

Πίνακας Ελέγχου
3 Παράμετροι επιλογής

-Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής 
πλατφόρμας

-Ρύθμιση ταχύτητας φορέα  
-Περιγραφή παραμέτρων
-Ενισχυτικές περιτυλίξεις

-Περιτυλίξεις στο άνω/κάτω μέρος

            ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ  
                                ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Είναι το προηγμένο τεχνολογικά σύστημα 
παρακολούθησης που συνδυάζει την καινοτομία και τη 
συνδεσιμότητα, επιτρέποντας τον απόλυτο έλεγχο της 
λειτουργίας των μηχανών και την πλήρη υποστήριξη του 
πελάτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
■ Μέγιστη παραγωγικότητα
■ Βελτιστοποίηση & παρακολούθηση των επιδόσεων
■ Προληπτική συντήρηση
■ Ταχεία αποκατάσταση προβλημάτων
■ Έτοιμη για λειτουργία
■ INDUSTRΥ 4.0
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PACKAGING Παλετοδετικές περιστρεφόμενης πλατφόρμας
Ημιαυτόματες

Η  Robopac προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για υψηλού επιπέδου παλετοδετικές μηχανές σε συνδυασμό με 
ευκολία χρήσης, παρουσιάζει τη νέα της οθόνη που λανσάρει στα μοντέλα Masterplat Plus.
Η ευανάγνωστη οθόνη και το περιστρεφόμενο χειριστήριο (jog) κάνουν τη ρύθμιση οποιασδήποτε παραμέτρου.

Φορέας φιλμ τύπου FRD
Με μηχανικό φρένο στον κύλινδρο

επιστροφής εξασφαλίζει
σταθερή επιμήκυνση του φιλμ.

Ένα σύστημα εμπλοκής και
απεμπλοκής του φρένου,

διευκολύνει τη μέγιστη επαφή
του φιλμ στο πλαστικό ράουλο

τριβής.

Φορέας φιλμ τύπου PGS
Φορέας σταθερής προτάνυσης 250%. 
Υπάρχουν διαθέσιμα κιτ 150%, 200% 

και 300%.
Η τάνυση ρυθμίζεται από τον πίνακα 

ελέγχου.

Ρυθμίσεις από οθόνη
-Ταχύτητα περιστροφής 
πλατφόρμας
-Τάνυση φιλμ ανόδου / 
καθόδου
-Προτάνυση φιλμ ανόδου / 
καθόδου (PGS)
-Περιτυλίξεις κορυφής / 
βάσης
-Ταχύτητα ανόδου / 
καθόδου φορέα
-Χρονοκαθυστέρηση 
φωτοκύτταρου
-Μέτρηση κύκλων
-Καταγραφή κύκλου 
(recording)
-Κύκλος με κάλυμμα 
παλέτας (top cover)
-Επιλογή θέσης έναρξης 
περιτύλιξης
-3 αυτόματα προγράμματα
-1 χειροκίνητο πρόγραμμα
-Κύκλος εγγραφής
-Τοπικές ενισχυτικές 
περιτυλίξεις

MASTERPLAT Plus FRD 
MASTERPLAT Plus PGS

MASTERPLAT Plus TP3 FRD
MASTERPLAT Plus TP3 PGS

APP HMI

Αριστερή πλευρική φόρτωση Δεξιά πλευρική φόρτωση Εμπρόσθια φόρτωση 
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PACKAGINGΠαλετοδετικές περιστρεφόμενης πλατφόρμας
Ημιαυτόματες Χαμηλού Προφίλ

MASTERPLAT Plus LP

Μοντέλο MASTERPLAT Plus MASTERPLAT Plus TP3 MASTERPLAT Plus LP

Τύπος φορέα FRD (Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο)
PGS (Σταθερή προτάνυση 250%)

FRD (Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο)
PGS (Σταθερή προτάνυση 250%)

FRD (Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο)
PGS (Σταθερή προτάνυση 250%)

Διάμετρος πλατφόρμας [mm] 1650 / 1800 (Προαιρετικά) 1500/1650 & 1800 (Προαιρετικά) 1650

Ταχύτητα περιστροφής [rpm] 5 - 12

Ταχύτητα φορέα (ρυθμιζόμενη από την οθόνη)
[mt/min] 1 - 4 mt/min

Θέσεις υποδοχής για μεταφορά με περονοφόρο Εμπρόσθια και οπίσθια Οπίσθια Διατίθεται πλαίσιο

Τάση παροχής ισχύος 230 Volt 1 Ph  50/60 Hz

Παραγωγικότητα [παλέτες/ώρα] >25

Φωτοκύτταρο υπολογισμού ύψους παλέτας Standard

Ομαλό σταμάτημα / εκκίνηση Standard

Μέγιστο ύψος προϊόντος [mm] 2200 std. 2400/2800/3100 (Προαιρετικά)

Μέγιστο βάρος προϊόντος [kg] 2000kg
Ø1500mm - 1200kg 

Ø1650mm & Ø1800mm - 1500kg 1200kg

Βαθμός προτάνυσης FRD/PGS - / 250% - / 250% - / 250%

3 ράμπες

2 ράμπες

1 ράμπα

Ράμπα 270°

ΝΕΟ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

■ Έγχρωμη οθόνη 3,5’’
■ Χειριστήριο επιλογής 
παραμέτρων:  απλός, εύκολος 
προγραμματισμός κύκλων 
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PACKAGING Παλετοδετικές περιστρεφόμενης πλατφόρμας
Ημιαυτόματες

ROTOPLAT ΣΕΙΡΑ 8 ΜΕ ΤΟ MULTILEVEL CONTROL

Mε πλατφόρμα υποδοχής παλετοφόρου TP3.

H Robopac ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτη συσκευασία και βελτιστοποίηση όσον 
αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, παρουσιάζει για πρώτη φορά το MULTILEVEL CONTROL, την 
καινοτόμο λύση hardware και software που είναι εγκατεστημένη σε όλα τα μοντέλα ROTOPLAT της Σειράς 8. 
Η  έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής απόδοσης 7-ιντσών με εικονίδια ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
από τη Robopac βοηθά στην εκτέλεση των λειτουργιών του MULTILEVEL CONTROL. 

Δύναμη στο 
φορτίο Ενίσχυση 

Ταχύτητα 
Περιστροφής 

Ταχύτητα 
Φορέα Roping

MultiLevel Control Technology (Ρυθμιζόμενος έλεγχος τάνυσης σε πολλά επίπεδα)

FR
Μεταβαλλόμενη τάνυση με 
ηλεκτρομαγνητικό φρένο.

PDS

250 % σταθερή προτάνυση 
με “Stretch Control” για την 
ενεργοποίηση της μεταβολής 

της προτάνυσης με 
ηλεκτρομαγνητικό συμπλέκτη

PVS
Μεταβαλλόμενη προτάνυση 

από 
150% έως 400%

Με 2 ανεξάρτητους κινητήρες

Η νέα λύση που εγκαθίσταται σε κάθε ROTOPLAT της σειράς 8. 
Εύκολη λειτουργία σε κάθε ένα από τα 12 αποθηκευόμενα προγράμματα.Το ύψος 
της παλέτας μπορεί να διαιρεθεί σε 5 τμήματα, ρυθμιζόμενου ύψους, και σε κάθε ένα 
από αυτά μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά η τάνυση και η προτάνυση του φιλμ (στις 
μηχανές με φορείς προτάνυσης),οι περιτυλίξεις ενίσχυσης, η ταχύτητα περιστροφής 
της παλτφόρμας, η ταχύτητα του φορέα, η συσκευή roping, που «σχοινοποιεί» το φιλμ 
κάνοντάς το πανίσχυρο και η χρήση της πρέσας συγκράτησης. Και δεν είναι μόνο αυτό... 
κάθε ένα από αυτά τα 5 τμήματα μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά στην άνοδο και στην 
κάθοδο με διαφορετική ρύθμιση για κάθε κατεύθυνση. Αυτό αποσκοπεί στην εξοικονόμιση 
φιλμ και στην επίτευξη μικρότερου χρόνου περιτύλιξης με προφανή βελτίωση της 
παραγωγικότητας.  

Κατά τη φάση της ρύθμισης της μηχανής, ο χειριστής μπορεί πολύ εύκολα να επιλέξει 
ποιά και πόσα από τα 5 τμήματα θα είναι ενεργοποιημένα κατά την εκτέλεση του 
αυτόματου κύκλου λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο κάθε προϊόν μπορεί να συσκευασθεί 
με τον δικό του ειδικό κύκλο λειτουργίας, ένα κύκλο που επιτρέπει τη βέλτιστη 
συσκευασία και προστασία καθώς και σημαντική εξοικονόμιση σε φιλμ.

www.vamvacas.gr

MULTILEVEL

CONTROL

APP HMI
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PACKAGING

ROTOPLAT  LP

MULTILEVEL

CONTROL
APP HMI

Παλετοδετικές περιστρεφόμενης πλατφόρμας
Ημιαυτόματες Χαμηλού Προφίλ

3 ράμπες

2 ράμπες

1 ράμπα

Ράμπα 270°

Μοντέλο ROTOPLAT ROTOPLAT TP3 ROTOPLAT LP

Τύπος φορέα
FR (Τάνυση φίλμ με ηλεκτρομαγνητικό φρένο)
PDS (Σταθερή προτάνυση 250% - stretch control)

PVS (Ρυθμιζόμενη προτάνυση 150-400%)

FRD (Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο)
PGS (Σταθερή προτάνυση 250%)

FRD (Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο)
PGS (Σταθερή προτάνυση 250%)

Διάμετρος πλατφόρμας [mm] 1650 / 1800 (Προαιρετικά) 1650 / 1800 (Προαιρετικά) 1650

Ταχύτητα περιστροφής [rpm] 5 - 12

Ταχύτητα φορέα (ρυθμιζόμενη από την οθόνη)
[mt/min] 1,5 - 5,5 mt/min

Θέσεις υποδοχής για μεταφορά με περονοφόρο Εμπρόσθια και οπίσθια Οπίσθια Διατίθεται πλαίσιο

Τάση παροχής ισχύος 230 Volt 1 Ph  50/60 Hz

Παραγωγικότητα [παλέτες/ώρα] >25

Φωτοκύτταρο υπολογισμού ύψους παλέτας Standard

Ομαλό σταμάτημα / εκκίνηση Standard

Μέγιστο ύψος προϊόντος [mm] 2200 std. 2400/2800/3100 (Προαιρετικά)

Μέγιστο βάρος προϊόντος [kg] 2000kg / 2500kg (Προαιρετικά) Ø1650mm & Ø1800mm - 1500kg 1200kg

Βαθμός προτάνυσης FRD/PGS - / 250% - / 250% - / 250%

ΝΕΟ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
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PACKAGING Παλετοδετικές περιστρεφόμενης πλατφόρμας
Ημιαυτόματες Ειδικών Εφαρμογών

MASTERPLAT Plus INOX TP3

MASTERPLAT Plus INOX

Για ψυγεία (Freezer) 
και για δύσκολα 
περιβάλλοντα, 
βιομηχανίες τροφίμων, 
πλενόμενους χώρους 
κ.α. (Inox).

APP HMI

MASTERPLAT Plus  FREEZER MASTERPLAT Plus  FREEZER TP3

Μοντέλο MASTERPLAT Plus INOX MASTERPLAT Plus INOX TP3 MASTERPLAT Plus FREEZER FREEZER ΤΡ3

Τύπος φορέα FRD
Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο

PGS
Σταθερή προτάνυση 250%

FRD
Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο

PGS
Σταθερή προτάνυση 250%

Διάμετρος πλατφόρμας [mm] 1650

Ταχύτητα περιστροφής [rpm] 5 - 12

Ταχύτητα φορέα (ρυθμιζόμενη από την οθόνη)
[mt/min] 1 - 4 mt/min

Θέσεις υποδοχής για μεταφορά με περονοφόρο Εμπρόσθια και οπίσθια Οπίσθια Εμπρόσθια και οπίσθια Οπίσθια

Τάση παροχής ισχύος 230 Volt 1 Ph  50/60 Hz

Παραγωγικότητα [παλέτες/ώρα] >25

Φωτοκύτταρο υπολογισμού ύψους παλέτας Standard

Ομαλό σταμάτημα / εκκίνηση Standard

Μέγιστο ύψος προϊόντος [mm] 2200 std. 2400/2800 (Προαιρετικά)

Μέγιστο βάρος προϊόντος [kg] 2000kg  1500kg 2000kg  1500kg

Βαθμός προτάνυσης (σταθερός με γρανάζια) - 250% - 250%
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PACKAGING

TECHNOPLAT CS/CW ROTOPLAT XL

       Δεν απαιτείται χειριστής. Ο χειρισμός γίνεται εξ αποστάσεως από τους οδηγούς 
των περονοφόρων με τηλεχειρισμό.
■ Εξαιρετικά οικονομική στη χρήση της. Εξοικονόμηση μέχρι και 50% του 
συνολικού κόστους ανά παλέτα (λόγω συστημάτων τάνυσης ή προτάνυσης και 
ελλείψεως χειριστού).
■ Με σύστημα συγκράτησης - κοπής & συγκόλλησης του φίλμ.
■ Αυτοματοποιημένη λειτουργία.

Το βασικό γνώρισμά 
τους είναι οι μεγάλες 
πλατφόρμες από 1800 
έως 2400 mm. Το μέγιστο 
ύψος του φορτίου μέχρι 
3100 mm & διαστάσεις 
παλέτας από 1200 x 1200 
mm και άνω. 

ROTOPLAT INOX

■ Είναι κατασκευασμένες 
από ανοξείδωτο χάλυβα 
με μεγάλη αντοχή στην 
οξείδωση.
■ Σύστημα προτάνυσης 
έως 250% ρυθμιζόμενη 
από πίνακα ελέγχου.

Παλετοδετικές περιστρεφόμενης πλατφόρμας
Ημιαυτόματες

ROTOPLAT DW ROTOPLAT DW-C

Έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί για να τυλίγουν με προστατευτικά φίλμ πόρτες ή παράθυρα διαφόρων υλικών. 

Προαιρετικά προσφέρονται εξαρτήματα για περιτύλιξη των προϊόντων με αεροπλάστ.

Ημιαυτόματες για πόρτες και παράθυρα.
Με δυνατότητα περιτύλιξης 
και με αεροπλάστ 
ταυτόχρονα με το stretch 
film (προαιρετικά), για 
επιπλέον προστασία των 
προϊόντων.

MULTILEVEL

CONTROL

APP HMI
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PACKAGING

1400mm1400mm

max

Παλετοδετικές περιστρεφόμενης πλατφόρμας
Ζυγιστική πλατφόρμα

Παλετοδετικές περιστρεφόμενου βραχίονα
Ημιαυτόματες 

KIT SCALE - ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό ηλεκτροσυγκολλημένο 
φύλλο ώστε να στηρίζει τη μηχανή. Αυτό παρέχει την απαιτούμενη ακαμψία 
ώστε να στηρίξει τις δυνάμεις που παράγονται κατά τον κύκλο περιτύλιξης. 6 
φωτοκύτταρα φόρτωσης είναι τοποθετημένα στο πλαίσιο ώστε να ζυγίζουν 
ομοιόμορφα το παλεταρισμένο φορτίο. Το όργανο ζύγισης είναι τοποθετημένο 
ξεχωριστά, εκεί που παρουσιάζεται το βάρος.
Διάμετρος πλαισίου : 1500/1650/1800 mm

ROTARY - ΓΙΑ ΑΣΤΑΘΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η ιδανική λύση για εκτατό (stretch) φιλμ περιτύλιξης γύρω από ιδιαίτερα 
ασταθή προϊόντα. Η διατήρηση της σταθερής  παλέτας και η σταθεροποίηση 
του προϊόντος, χρησιμοποιώντας έναν περιστρεφόμενο βραχίονα είναι μια κοινή 
ανάγκη για πολλές βιομηχανίες. Η σειρά ROTARY προσφέρει ανώτατη ποιότητα 
προϊόντων για τεχνολογία τελικής συσκευασίας με μηχανές άψογου σχεδιασμού 
και κατασκευή που παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική περιτύλιξη παλετών.

www.vamvacas.gr18

ROBOPAC - ROTARY ROBOPAC - ROTOTECH

-Με τεχνολογία Multilevel για τέλεια περιτύλιξη
-Φορείς με προτάνυση έως και 400%
-Έγχρωμη οθόνη αφής 
-12 ρυθμιζόμενα-αποθηκευόμενα προγράμματα
-Για παλέτες μέγιστων διαστάσεων 1400 x 1400 mm και μέγιστου 
ύψους 2,75m (προαιρετικά)

Επιπλέον της ROTARY διαθέτει:
-Συσκευή συγκράτησης φιλμ, για έναρξη της περιτύλιξης με 
τηλεχειριστήριο χωρίς να κατεβεί ο χειριστής από το κλαρκ 
-Συσκευή κοπής και εναπόθεσης του φιλμ για άψογη τοποθέτηση 
της ουράς πάνω στην παλέτα

MULTILEVEL

CONTROL
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PACKAGINGΠαλετοδετικές περιστρεφόμενου βραχίονα
Ημιαυτόματες 

ROBOPAC - ECOWRAP XL ROBOPAC - MASTERWRAP Plus XL MASTERWRAP HD Plus XL

-Εύκολος χειρισμός με περιστρεφόμενο κουμπί 
(jog)
-Σταθερή τάνυση με φορέα μηχανικού φρένου
-Για παλέτες μέγιστων διαστάσεων 1200 x 
1400 mm και μέγιστου ύψους 2m 

Iδανική για περιτύλιξη ασταθών προϊόντων, 
-Για παλέτες μέγιστων διαστάσεων 1200 
x1200mm και μέγιστου ύψους 2m
-Με φορέα ηλεκτρομηχανικού φρένου FR.
H σωστή λύση για εταιρείες logistics.

Για ασταθή και βαριά προϊόντα με 
φορέα FRD με μηχανικό φρένο, για 
λειτουργία με φιλμ με χάρτινο πυρήνα 
ή και χωρίς, μέγιστου βάρους 20 kg.

Μοντέλο ROTARY ROTOTECH CS/CW ECOWRAP XL MASTERWRAP Plus XL MASTERWRAP HD Plus XL

Τύπος φορέα FR/PDS/PVS FR/PDS/PVS FRD
με μηχανικό φρένο

FR
με ηλεκτρομηχανικό φρένο FRD/FR/PGS

Ταχύτητα περιστροφής βραχίονα [rpm] 7 ÷ 12 7 ÷ 12 7 ÷ 11 7 ÷ 11 7 ÷ 11

Ταχύτητα φορέα (ρυθμιζόμενη από την 
οθόνη)[mt/min] 2,5 ÷ 9 2,5 ÷ 5,5 2,6 ÷ 6 2,6 ÷ 6 2,6 ÷ 6

Τάση παροχής ισχύος 230 Volt 1 Ph  50/60 Hz

Παραγωγικότητα [παλέτες/ώρα] 30 30 20 25 25

Μικρότερες διαστάσεις προϊόντος [mm] 400x400

Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠ) [mm] 1400x1400 1400x1400 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200

Ωφέλιμο ύψος παλέτας [mm] 2000 / Προαιρ. 2400-2750 2000 / Προαιρ. 2400-2750 έως 2000 2000 / Προαιρ. 2400 2000 / Προαιρ. 2400

Μέγιστο βάρος προϊόντος [kg] Aπεριόριστο

Μέγιστη εξωτερική διάμετρος φιλμ [mm] 300 300 275 275 300

Πλάτος ρόλου φιλμ [h] [mm] 500 500 500 500 500

Πάχος φιλμ [μm] 17 ÷ 35 17 ÷ 35 7 ÷ 35 7 ÷ 35 7 ÷ 35

Μέγιστο βάρος φιλμ [kg] 20 20 8 8 20

Διαστάσεις μηχανής [ΜxΠxY] [mm] 4157,4x820x3366 4189,5x1500x3366,3 1821x470x2567 1672x470x2572 1887x775x2869

Συνολική διάσταση επιφάνειας [mm] 3207,4 x 4269,2 4189,5x3207,4 2447x2895 2450x2897 2970x2500

Πίεση λειτουργίας [bar] - 6 - - -

Κατανάλωση αέρα [Nl/min] - 15 - - -



PACKAGING Παλετοδετικές αυτόματες
Για ένταξη σε γραμμή παραγωγής

ΤECHNOPLAT 3000
Η ναυαρχίδα των TECHNOPLAT

Προσφέρεται σε δύο τύπους:
■ TECHNOPLAT 3000 PGS
■ TECHNOPLAT 3000 PVS  

Διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στο σύστημα προτάνυσης του φίλμ.

GENESIS - CUBE

Απόδοση: 80-100 παλέτες την ώρα.

HELIX 3

Απόδοση: 30-40 παλέτες την ώρα.

HELIX 4

Απόδοση: 60-70 παλέτες την ώρα.

Πίνακας ελέγχου 
με οθόνη αφής με 

τεχνολογία  
“Multilevel Control”.

ΤECHNOPLAT 2000
- Μειωμένοι χρόνοι φόρτωσης
- Δυνατότητα ένταξης σε γραμμή παραγωγής
- Μέση παραγωγικότητα έως 25 παλέτες την ώρα
- Ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας

MULTILEVEL

CONTROL
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PACKAGING

Παραγωγή / ώρα Έως 50 παλέτες

Τύπος φιλμ Stretchable polyethylene

Πάχος φιλμ 80-140 micron

Εξωτερική διάμετρος ρολού [mm] 700 - Προαιρετικά 1000

Εσωτερική διάμετρος ρολού [mm] 76

Παροχή Ισχύος 400 V three-phase – 50 Hz

Εγκατεστημένη Ισχύς [kW] 5.5

Παροχή Αέρα [bar] 6

Κατανάλωση αέρα [nl/h] 50

Θόρυβος [dB]  ≤ 80 σύμφωνα με κανόνα ISO 
11202

Συνολικό Βάρος [kg] Περ. 3500

Θερμοσυρρικνωτικές παλετών
Αυτόματη τοποθέτηση σακούλας Stretch Hood

Η μηχανή που σε μία μόνο φάση καλύπτει πλήρως την παλέτα με φιλμ!
Λειτουργεί με stretch film σε tubular ρολά με πλευρική πιέτα μέχρι 3 
διαφορετικές διαστάσεις.
Με το ειδικό σύστημα τάνυσης το φιλμ προσαρμόζεται στην παλέτα.
Η παλέτα μεταφέρεται από τον ραουλόδρομο εισόδου εντός της μηχανής, 
διαγώνια κεντραρισμένη ως προς την κατεύθυνση της κίνησης. Όταν φτάσει 
στον κεντρικό ραουλόδρομο της μηχανής σταματά και κεντράρεται. Μια συσκευή 
ηλεκτρονικού ελέγχου έχει προβλεφθεί για την αποφυγή σύγκρουσης μεταξύ της 
μηχανής και της παλέτας σε περιπτώση που κάποιο προϊόν εξέχει ή κατά λάθος 
έχει στραβώσει.
Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται από PLC, που διαχειρίζεται όλες τις αυτόματες και 
χειροκίνητες διαδικασίες.

STRETCH HOOD MH3  
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PACKAGING Οριζόντιες μηχανές περιτύλιξης με εκτατό φιλμ
Ημιαυτόματες και αυτόματες

Τα μηχανήματα της σειράς Compacta είναι 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τα υψηλότερα κριτήρια 
ποιότητας και προδιαγραφών κατασκευής, που έχουν 
βελτιωθεί και δοκιμασθεί μέσα στο χρόνο. 
Ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης σε όλο τον κόσμο 
από τη σειρά Compacta τοποθετεί αυτές τις μηχανές 
στην κορυφή προτίμησης των τελικών χρηστών, που 
εμπιστεύονται τα προϊόντα τους στην τεχνολογία 
οριζόντιας περιτύλιξης με stretch film.
Χάρη σε ένα ευρύ φάσμα διαμέτρων δαχτυλιδιών που 
κατασκευάζονται από τη Robopac καλύπτεται πλήρως ένα 
ευρύ φάσμα αναγκών περιτύλιξης.
Η ευελιξία της χρήσης και η φιλικότητα προς το χρήστη 
της Compacta S, συνδυάζεται με υψηλό επίπεδο 
ποιότητας και τοποθετεί αυτά τα προϊόντα της Robopac 
στην κορυφή της κατηγορίας τους.

Eίναι μια μηχανή που συνδυάζει στιβαρότητα 
κατασκευής με υψηλού επιπέδου λειτουργίες 
αυτόματης συσκευασίας.

COMPACTA S

Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος
Κλίμακα 1:5

Ύψος εργασίας
std=800mm

Ύψος εργασίας

Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος
Κλίμακα 1:5

Ύψος εργασίας
std=800mm

Ύψος εργασίας

www.vamvacas.gr22
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PACKAGING

Η ιδανική λύση για την περιτύλιξη με stretch 
film σε όλα τα είδη των προϊόντων. Αυτά τα 
μηχανήματα είναι  υψηλής απόδοσης και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για να τυλίξουν προφίλ 
αλουμινίου, ξύλα, ρολά υφάσματα και χαλιά καθώς 
και μια σειρά άλλων προϊόντων.
Το Stretch φιλμ εξασφαλίζει τέλεια στεγανότητα, 
τη διατήρηση των προϊόντων από φθορές και είναι 
η οικονομικότερη δυνατή επιλογή. Οι εκδόσεις 
SPIROR DR με διπλά ρολά φιλμ επιτυγχάνουν 
παραγωγικότητα σε πρωτοφανή επίπεδα, 
εδραιώνοντας την ηγετική θέση της Robopac στον 
τομέα αυτών των μηχανών.
Κατασκευάζονται με κριτήρια την ασφάλεια, την 
στιβαρότητα, την λειτουργικότητα και την ευχρηστία. 
Χάρη στα αυτόματα συστήματα τυλίγματος, κοπής 
και συγκράτησης, οι μηχανές SPIROR είναι ιδανικοί 
υποψήφιοι για χρήση ως in-line μηχανές και ως 
πλήρως αυτοματοποιημένοι σταθμοί εργασίας. 

SPIROR

Οριζόντιες μηχανές περιτύλιξης με εκτατό φιλμ
Αυτόματες

Η σειρά των οριζόντιων τυλιχτικών Orbit  
συνδυάζουν την τεχνολογία της εξαιρετικής ευελιξίας 
και των μεγάλων ταχυτήτων.
Ενσωματώνονται σε γραμμές παραγωγής, δουλεύουν 
όμως και ανεξάρτητα.
Όλες οι μηχανές Orbit διαθέτουν προστατευτικά 
σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Ε.Ε.
Είναι η ιδανική μηχανή για τη συσκευασία επιμήκων 
αντικειμένων (ξύλα, τόπια υφασμάτων, φελιζόλ, 
αλουμίνια, προφίλ αλουμινίου κλπ.)

ORBIT - ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

Μέγιστες διαστάσεις προϊόντος
Κλίμακα 1:5

Ύψος εργασίας
std=800mm

Ύψος εργασίας
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PACKAGING

SFE - SA
Ημιαυτόματη με 
χειροκίνητο σύστημα 
φόρτωσης το οποίο 
παρέχει την δυνατότητα 
συσκευασίας πακέτων 
διαφόρων μεγεθών, 
σχημάτων και 
ομαδοποιήσεων.

ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1 Τα προϊόντα εισάγονται στη μηχανή με ταινιόδρομο 

τροφοδοσίας ή ωθητήρα (pusher).
2  Έπειτα προωθούνται μέσα στο χώρο περιτύλιξης και    

συγκόλλησης.
3 Όλες οι κινήσεις και οι φάσεις περιτύλιξης ελέγχονται 

από φωτοκύτταρα.
4 Τα πακέτα  οδηγούνται στο φούρνο συρρίκνωσης μέσω 

ταινιόδρομου.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
■ Άνω και κάτω ράουλα με κίνηση για την εκτύλιξη του 

φίλμ.
■ Φυσητήρας ψύξης.
■ Θερμή  αυτοκαθαριζόμενη μπάρα για τη συγκόλληση 

του φίλμ.
■ Όλα τα κινούμενα μέρη είναι συναρμολογημένα σε 

οδηγούς από σκληρό ατσάλι με αξονικά, κυλινδρικά 
εξαρτήματα  (bearings).

■ Σκελετός μηχανής από ανθρακούχο ατσάλι με τα κύρια 
μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι.

■ Φούρνος θερμοσυρρίκνωσης με πατενταρισμένη 
θερμομόνωση, με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, και τη διατήρηση των εξωτερικών 
επιφανειών πάντα ψυχρών.

■ Ηλεκτρονικά μέρη υψηλής ποιότητας κατασκευής με 
ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας.

■ Ταχύτητα ιμάντα φούρνου συρρίκνωσης και 
ταινιόδρομου τροφοδοσίας  ρυθμιζόμενες από inverter.

■ H μηχανή είναι εφοδιασμένη με προστατευτικά από 
πλέξιγκλας.

SFE - NF
Αυτόματη για τροφοδοσία σε σειρά, πακέτων μεσαίων διαστάσεων χωρίς 
περιορισμό του μήκους τους. Χρησιμοποιείται θερμοσυρρικνούμενο φιλμ 
πολυαιθυλενίου.

www.vamvacas.gr

SFE 800 AU NF

Έως και 6 γραμμές τροφοδοσίας και δυνατότητα συρρίκνωσης   2 πακέτων ταυτοχρόνως 

SFE 800 AU 90ο

Θερμοσυρρικνωτικές μηχανές 
Ανοιχτών πλευρών
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PACKAGINGΘερμοσυρρικνωτικές, υψηλής ταχύτητας
Αυτόματες

Η DIMAC, είναι ηγέτης στην κατηγορία της για τη δύναμη 
και την ευελιξία των μηχανημάτων της.
Οι  νέες μηχανές ξεκινούν από 15 έως και 70 πακέτα ανά 
λεπτό σε μονή γραμμή και έως 100 πακέτα το λεπτό σε 
διπλή γραμμή (για ομαδοποίηση 3x2).

■ Ιδανικές για τον χειρισμό πολύ ογκωδών και βαριών 
προϊόντων.

■ Νέας γενιάς PLC για την πλήρη διαχείριση όλων των   
σταδίων της συσκευασίας.
■ Ευελιξία στη διαχείριση διαφορετικών μεγεθών και 
λύσεων συσκευασίας.
■ Γρήγορη εναλλαγή μεγεθών.
■ Κατάλληλες για μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως 
γυάλινα μπουκάλια ή δοχεία, ΡΕΤ μπουκάλια ή κονσέρβες.
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PACKAGING Θερμοσυρρικνωτικές καμπάνες
Ημιαυτόματες με χειροκίνητη τροφοδοσία

MINIMA

Ημιαυτόματες θερμοσυρρικνωτικές για φιλμ PVC ή πολυολεφίνης.
Ηλεκτρονικές.
Προγραμματιζόμενες, 10 προγραμμάτων.

Replay 40/55evo

RP-85

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

■ Άμεσο σταμάτημα ανεμιστήρα στο τέλος του κύκλου για 
μικρότερη διασπορά της θερμότητας και μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

■ Νέος πίνακας με πλήκτρα μεμβράνης με αντοχή σε υγρά, 
ανεξάρτητος από την ηλεκτρονική κάρτα και εύκολος 
στην χρήση. 

■ Ηλεκτρονική κάρτα 10 προγραμμάτων. 
■ Ισχυρότερος Κινητήρας και ευκολότερη συντήρηση. 

H σειρά Replay evo έχει συμπαγή κατασκευή, ηλεκτρονικά 
νέας γενιάς και πολλές άλλες τεχνικές εξελίξεις οι οποίες 
βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την απόδοσή της.

Μοντέλο MINIMA Replay 40 evo Replay 55 evo FM 76 evo RP85

Παροχή ισχύος  [V] 230 200/230 200/230 200/208/230/400 

Μέγιστη Παραγωγικότητα* [τεμ/ώρα] 0-300 0 - 300 0 - 300 0 - 300 

Διαστάσεις Μπαρών Συγκόλλησης [mm]  380 X 250 420 x 280 540 x 390 840 x 590

Μέγιστες Διαστάσεις ρόλου φίλμ [mm] Ø250 x 320 Ø250 x 500 Ø250 x 600 Ø300 x 800

Ύψος Εργασίας [mm] - 925 (με βάση) 925 (με βάση) 940

Διαστάσεις Μηχανής (με ανοιχτή καμπάνα) [mm]  1160 x 700 x 1220 1260 x 810 x 1310 1950 x 1000 x 1480

FM 76 evo / FC 76A evo
Με ταινία συρμάτινου 
πλέγματος, εξόδου προϊόντος.
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PACKAGINGΘερμοσυρρικνωτικές καμπάνες
Ημιαυτόματες

Μοντέλο Replay55C evo FM76A evo
FC77A

Με αυτοκινούμενη 
καμπάνα

Παροχή [V] 200/230/400 200/208/400 

Μέγιστη Παραγωγικότητα [τεμ/ώρα] 0 - 500 0-650 0 - 350 

Διαστάσεις Μπαρών Συγκόλλησης [mm]  540 x 390 540-380 840 x 590

Μέγιστες Διαστάσεις ρόλου φίλμ [mm] Ø250 x 600 Ø300 x 800 

Ύψος Εργασίας [mm] 925 940

Διαστάσεις (με ανοιχτή καμπάνα) [mm]  1260x810x1310 1930x810x1310 3120x1000x1480

Μοντέλο SYNTHESIS ΙΝΟΧ

Παροχή [V] 230

Μέγιστη Παραγωγικότητα* [τεμ/ώρα] 300

Διαστάσεις Μπαρών Συγκόλλησης [mm]  530 x 390

Μέγιστες Διαστάσεις ρόλου φίλμ [mm] Ø 250 x 600

Ύψος Εργασίας [mm] 915

Διαστάσεις Μηχανής (με ανοιχτή καμπάνα) [mm]  1280 x 780 x 1400

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
■ Σύστημα υδρόψυξης μπαρών συγκόλλησης : άψογη και με μεγαλύτερη διάρκεια 

συγκόλλησης.
■ Άμεσο σταμάτημα ανεμιστήρα στο τέλος του κύκλου για μικρότερη διασπορά της 

θερμότητας και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
■ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και επιτάχυνση της κίνησης της καμπάνας για την επίτευξη 

μεγαλύτερης ταχύτητας παραγωγής.
■ Φορέας ρολού με μεγαλύτερη διάμετρο (250 mm).
■ Νέος πίνακας με πλήκτρα μεμβράνης με αντοχή σε υγρά, ανεξάρτητος από την 

ηλεκτρονική κάρτα  και εύκολος στην χρήση.
■ Ηλεκτρονική κάρτα 10 προγραμμάτων.
■ Μετρητής τεμαχίων περιλαμβάνεται στον στάνταρ εξοπλισμό.
■ Ισχυρότερος Κινητήρας και ευκολότερη συντήρηση.
■ LCD Οθόνη 2 γραμμών σε μπλε φόντο.
■ Ρυθμιζόμενο άνοιγμα καμπάνας ανάλογα με το ύψος του προϊόντος για μεγαλύτερη 

ταχύτητα παραγωγής και εξοικονόμηση ενέργειας (FC A).
■ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φτερωτής για προσαρμογή της μηχανής ανάλογα με το προϊόν και 

το φίλμ που χρησιμοποιείται.

ΣΕΙΡΑ evo AUTOMATIC - MINIPACK

FΜ76Α evo

FC77A

Χειροκίνητη για τρόφιμα

Tο αποκορύφωμα της εμπειρίας και της γνώσης της Minipack-Torre έχει πετύχει 
βελτιωμένη κυκλοφορία αέρα μέσα στους θαλάμους των μηχανών. 
Ιδανική για συσκευασία πίτσας, ψωμιού, μπισκότων και γλυκών. Το νέο 
παγκοσμίως πατενταρισμένο σύστημα εξαερισμού επιτρέπει:
■ Σταθερή θερμοκρασία χωρίς υπερθερμάνσεις.
■ Εύκολο καθαρισμό λόγω της απουσίας μοτέρ.
■ Μεγαλύτερη αποδοτικότητα με διαφορετικά φίλμ.
■ Επιλογή για συγκόλληση και συρρίκνωση ή συγκόλληση μόνο.
■ Οικονομία έως και 20%.

SYNTHESIS 760 INOX - MINIPACK

Replay55C evo
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PACKAGING Θερμοσυρρικνωτικές L-Sealers
Ημιαυτόματες

Μοντέλο MEDIA

Παροχή [V] 220/380/415 V 3ph

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 5,6

Μέγιστη Απόδοση [p/h] 900

Διαστάσεις Μπάρας Συγκόλλησης [mm] 540 x 400

Μέγιστες Διαστάσεις Ρόλου Φίλμ [mm] Ø 350 x 600

Ύψος Τραπεζιού Εργασίας [mm] 875

Διαστάσεις Μηχανής  [mm] 2330 x 730 x 1380

Βάρος Μηχανής (Καθαρό/Μεικτό) [Kg] 287/343

Διαστάσεις Εισαγωγής Φούρνου [mm] 440 x 240

Ολοκληρώνει την ποικιλία των φημισμένων μηχανών Modular, δείχνοντας 
διαφορετική από τα άλλα μοντέλα λόγω της μονομπλόκ κατασκευής. Το τούνελ 
συρρίκνωσης είναι εξοπλισμένο με ρυθμίσεις θερμοκρασίας ταχύτητας και 
ύψους, είναι συνδεδεμένο με τη μηχανή, δίνοντας την εικόνα μιας συμπαγούς και 
πολύπλευρης κατασκευής.
Είναι ιδανική για μαζική παραγωγή μεσαίου μεγέθους. 
Η αυτόματη μπάρα συγκόλλησης με μηχανισμό ασφαλείας και σύστημα ψύξης, και 
το μηχανοκίνητο σύστημα περισυλλογής ξακρίσματος είναι στάνταρ στη μηχανή.

MEDIA - MINIPACK

Απευθύνονται σε όλες της εταιρίες όπου η ευελιξία 
στη συσκευασία, η ποιότητα του προϊόντος και η 
περιορισμένη επένδυση είναι τα κριτήρια αγοράς. 
Προσφέρουν εξαιρετικές αποδόσεις με κάθε τύπο 
υλικού συσκευασίας (και πολυαιθυλένιο χάρη στο 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα συγκόλλησης και 
τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας). 
Η δυνατότητα αυτόματης ή ημιαυτόματης λειτουργίας 
σε συνδυασμό με την δυνατότητα προγραμματισμού 
και ρύθμισης των 6 διαθέσιμων προγραμμάτων 
ανάλογα με τη χρήση, κάνουν τη Modular μια φιλική 
προς τον χρήστη μηχανή με υψηλή παραγωγικότητα.
Διαθέτουν επίσης ενσωματωμένη συσκευή 
περισυλλογής του ξακρίσματος του φίλμ. 
Συνεργάζεται άψογα με τα νέα Tunnel 50 και 
Tunnel 70.

MODULAR 50 S/70 - MINIPACK

Μοντέλο MODULAR 50 SIMPLY MODULAR 70

Παροχή [V] 3ph    220/380/415 220/380/415 

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 2,9 2,6 

Μέγιστη παραγωγικότητα [τεμ/ώρα] 900 900 

Διαστάσεις μπάρας συγκόλληση [mm] 540 x 400 840 x 600 

Μέγιστες διαστάσεις ρολού φίλμ [mm] Ø 250 x 600 Ø 300 x 800 

Ύψος εργασίας [mm]  930 930 

Διαστάσεις μηχανής (ανοιχτό πλαίσιο συγκόλλησης) [mm] 1590 x 750 x 1400 2070 x 960 x 1510 

Βάρος μηχανής (καθαρό/μεικτό) [kg] 151/181 243/290 

MODULAR 50 SIMPLY

MODULAR 70
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PACKAGINGΠεριτύλιξη με φιλμ
Αυτόματη

Μοντέλο PRATIKA 55 Smart

Παροχή [V], Φάση 400 V 3ph +N

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 7,5

Μέγιστη Απόδοση* [p/h] 1200

Μέγιστες Διαστάσεις Προϊόντος** [mm] 400 x 420 x 120h

Μέγιστες Διαστάσεις Ρόλου Φίλμ [mm] Ø 300 x 600

Ύψος Εργασίας (ιμάντα εισόδου) [mm] 870

Διαστάσεις Μηχανής  [mm] 2390 x 1190 x 1680

Βάρος Μηχανής (Καθαρό/Μεικτό) [Kg] 710 / 845

Συμβατό φιλμ Πολυολεφίνη 9-38my
* Εξαρτάται από το προϊόν και το φιλμ
** Οι μέγιστες διαστάσεις δεν συνδυάζονται

Η νέα έκδοση της μηχανής συρρίκνωσης Pratika 55 Smart προέρχεται από 
τη συνεχή προσοχή στην ανάγκες της αγοράς, με στόχο την πρόταση ενός 
τεχνολογικά προηγμένου προϊόντος, ευέλικτου και εξαιρετικά στιβαρού. 
Ο συμπεριλαμβανόμενος φούρνος, πρωτοποριακός στον κόσμο των αυτόματων 
μηχανών, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χώρου, αλλά κυρίως μειώνει 
το κόστος εργασίας στο ελάχιστο, χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας επιλογή «come back» (επαναφορά) σε έναν μόνο χειριστή.
Ενισχυμένο με ισχυρά τεχνολογικά, μηχανικά και ηλεκτρονικά τμήματα, το νέο 
μοντέλο Pratika 55 Smart αντιπροσωπεύει μια τέλεια σύνθεση αξιοπιστίας, 
ευελιξίας και ασφάλειας, στον τρόπο συρρίκνωσης περιτύλιξης.

•Σύστημα συγκόλλησης τύπου L
•Schneider Electric M221 PLC με 128 προσαρμόσιμα και ονομαστικά προγράμματα
•Έγχρωμη οθόνη αφής 4.3 ιντσών
•Eπικοινωνία μέσω USB και SD
•Schneider σερβοκινητήρας
•Συσκευή μικρο-διάτρησης με ρύθμιση τάνυσης φιλμ στο καθορισμένο ύψος προϊόντος
•Τρίγωνα και ράβδος συγκόλλησης με ρύθμιση ύψους
•Το άνοιγμα της ράβδου συγκόλλησης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του Πίνακα Ελέγχου στην οθόνη αφής
•Ταχύτητα ιμάντα (τροφοδοσία / έξοδος) ρυθμιζόμενη από το προγραμματιζόμενο μοντέλο μετατροπέα 
Schneider Electric Altivar (προαιρετικό)
•Συνδέσεις για διασύνδεση με συμπληρωματικούς ιμάντες εκφόρτωσης και φόρτωσης
•Standard ιμάντες σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανονισμούς που ισχύουν στον τομέα των τροφίμων 
(FDA) και εντελώς αντιστατικοί
•Μηχανοκίνητη περιτύλιξη απορριμμάτων
•Ενσωματωμένος φούρνος με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

PRATIKA 55 Smart

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προαιρετικά εφαρμογή 
Smart Labels “Easy Open”
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PACKAGING Γωνιακής συγκόλλησης
Αυτόματες

■ Απλή και λειτουργική σχεδίαση
■ Δυνατότητα πρόσβασής από μπροστά και πίσω
■ Schneider Electric PLC και οθόνη αφής
■ Απλό, φιλικό στο χρήστη λογισμικό
■ Δυνατότητα εισαγωγής φωτογραφιών από τα προϊόντα στην οθόνη αφής
■ Θύρα USB για αποθήκευση συνταγών και αναβαθμίσεων
■ Μπάρα συγκόλλησης υποβοηθούμενη από σερβοκινητήρα
■ Μηχανοκίνητα τρίγωνα 
■ Μεγαλύτερος ιμάντας εισόδου για ευκολία φόρτωσης

Μια καινούργια ιδέα για μέγιστη ταχύτητα και ευελιξία!
Υψηλής τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική, με σερβοκινητήρα brushless
■ Σύστημα Γωνιακής Συγκόλλησης  
■ Συσκευή Center Sealing 
■ Schneider Electric PLC και σερβοκινητήρας;
■ Χωρίς Πνευματική Παροχή
■ Μέγιστες Διαστάσεις προϊοντος: (Π) 400 x (Μ) 600 x (Υ) 240mm
■ Παραγωγικότητα : 0 – 3600 pcs/h
■ Φιλμ: Πολυολεφίνη, PVC, Πολυαιθυλένιο, OPP από 7 έως 80μm

PRATIKA 56 MPE X1 - MINIPACK

PRATIKA 56MPE X2 - MINIPACK

Η νέα έκδοση της μηχανής θερμοσυρρίκνωσης PRATIKA 56 MPE X1 προέρχεται 
από τη συνεχή προσοχή στην ανάγκες της αγοράς, με στόχο την πρόταση ενός 
τεχνολογικά προηγμένου προϊόντος, ευέλικτου και εξαιρετικά στιβαρού. 
Με ισχυρή ηλεκτρονική, μηχανική και τεχνολογική κατασκευή, η μηχανή 
συσκευασίας PRATIKA 56 MPE X1, είναι κατάλληλη για χειρισμό και από 
τις δύο πλευρές χάρη στην διπλή της θύρα,  αντιπροσωπεύοντας μια τέλεια 
σύνθεση αξιοπιστίας, υψηλής απόδοσης, ευελιξίας και ασφάλειας, φέρνοντας 
ένα νέο στάνταρ στον τρόπο αντίληψης των αυτόματων μηχανών συσκευασίας 
με θερμοσυρρικνούμενο φιλμ.
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Υψηλής Τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική με σύστημα side sealing 
(υψηλή παραγωγικότητα)
■ Σύστημα Side sealing
■ Σύστημα Center Sealing
■ Schneider Electric PLC και σερβοκινητήρας 
■ Χωρίς Πνευματική Παροχή
■ Μέγιστες Διαστάσεις προϊοντος : (Π) 400 x απεριόριστο μήκος  x (Υ) 240mm
■ Παραγωγικότητα: 0 – 3600 pcs/h
■ Φιλμ: Πολυολεφίνη

Υψηλής Τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική με σύστημα side sealing 
(υψηλή παραγωγικότητα)
■ Σύστημα Side sealing
■ Σύστημα Center Sealing
■ Schneider Electric PLC και σερβοκινητήρας 
■ Χωρίς Πνευματική Παροχή
■ Μέγιστες Διαστάσεις προϊοντος : (Π) 700 x απεριόριστο μήκος  x (Υ) 360mm
■ Παραγωγικότητα: 0 – 2400 pcs/h
■ Φιλμ: Πολυολεφίνη

Υψηλής τεχνολογίας, πλήρως ηλεκτρική, με σερβοκινητήρα brushless
■ Σύστημα Γωνιακής Συγκόλλησης  
■ Συσκευή Center Sealing 
■ Schneider Electric PLC και σερβοκινητήρας;
■ Χωρίς Πνευματική Παροχή
■ Μέγιστες Διαστάσεις προϊοντος : (Π) 400 x (Μ) 600 x (Υ) 240mm
■ Παραγωγικότητα : 0 – 3600 pcs/h
■ Φιλμ: Πολυολεφίνη, PVC, Πολυαιθυλένιο, OPP από 7 έως 80μm

PRATIKA 56MPE - INOX - MINIPACK

PRATIKA 56 Τ-MPS - MINIPACK

Γωνιακής συγκόλλησης
Αυτόματες

PRATIKA 80-T MPS - MINIPACK
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Φούρνοι

TUNNEL 50/70
Σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις για καλύτερη 
συσκευασία.
Το TUNNEL 50 & 70 είναι ένα αριστούργημα 
στη γκάμα της MINIPACK-TORRE.  Μια λύση για 
συσκευασία με διαφορετικά είδη συρρικνούμενου 
φίλμ. 
Η έκδοση από ανοξείδωτο ατσάλι (TUNNEL 50 INOX) 
είναι τέλεια για εφαρμογές στον τομέα των τροφίμων 
και των φαρμάκων.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
■ Χειροκίνητη ρύθμιση του ύψους του ραουλόδρομου.
■ Ψηφιακή οθόνη με  9  αποθηκευόμενα προγράμματα.
■ Επιλογή αυτόματης περιστροφής των ράουλων.
■ Διπλά πτερύγια αέρα.
■ Αυτόματο σβήσιμο.
■ Ραουλόδρομος εξόδου.
■ Δύο ανεξάρτητοι θάλαμοι συρρίκνωσης.

Μοντέλο TUNNEL 50 & ΙNOX TUNNEL 50 TWIN TUNNEL 50 TWIN GT TUNNEL 70

Παροχή  [V] 200/208/220/380/415/440 200/208/220/380/415 200/208/220/400 200/208/220/380

Εγκατεστημένη ισχύς   [Kw] 7 14 14,2 14 

Ταχύτητα Ιμάντα [μέτρα/λεπτό] 
Ελάχιστη
Μεσαία 
Μέγιστη

1
5

12 

2 
10 
24 

1 
5 

12 

Μεγ. Διαστάσεις Προϊόντος   [mm] (μ) 740 x (π) 380 x (υ) 220 (μ) 1140 x (π) 380 x (υ) 190 400x135 (με παράθυρο) - 
400x200 (με κουρτίνα) (μ) 1200 x (π) 500 x (υ) 350 

Ύψος εργασίας εισόδου [mm] 850 / 880 850 / 880 845 / 875 

Ύψος εργασίας εξόδου [mm] 850 850 845 

Διαστάσεις Μηχανής [mm] (μ) 1770 x (π) 840 x (υ) 1765 (μ) 2130 x (π) 800 x (υ) 1460 (μ) 2170 x (π) 910 x (υ) 1460 (μ) 2770 x (π) 1160 x (υ) 1640

Βάρος Μηχανής (καθαρό/μεικτό) [Kg] 188 / 228 260/318 294/352 415/483

Διαστάσεις εισόδου φούρνου [mm] 450 x 240 450x210 680x390 

Tunnel 50

Tunnel 50 Twin

Tunnel 50 Inox

Tunnel 70

Tunnel 50 Twin GT
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PACKAGINGΣυσκευαστικές εντύπων
Ημιαυτόματες, αυτόματες τυλιχτικές μηχανές εντύπων.

MAILBAG
Ιδανική για τη συσκευασία καταλόγων, περιοδικών, 
διαφημιστικών εντύπων, cd, βιβλίων κτλ. 
Χρησιμοποιεί μονό διάφανο, σκούρο ή τυπωμένο 
φίλμ πολυαιθυλενίου (μέγιστου πάχους 30 mi).
Το φίλμ καθοδηγείται από ρυθμιζόμενο οδηγό, ο 
οποίος διπλώνει το φίλμ και το διαμορφώνει σε 
φάκελο γύρω από το προϊόν.
Το κλείσιμο του φακέλου επιτυγχάνεται με 
παράλληλη και κάθετη συγκόλληση, και μετά το 
προϊόν οδηγείται έξω από τη μηχανή. 
Είναι η εύκολη τυλιχτική μηχανή για την συσκευασία 
εντύπων.

PLEXI 30/60
Πλήρως αυτόματες, οριζόντιες  μηχανές συσκευασίας, 
σακουλοποίησης περιοδικών και εφημερίδων, 
εξαιρετικά συμπαγής με σύστημα συγκόλλησης 
παγκόσμιας καινοτομίας.
Τα προϊόντα τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλα 
ρυθμισμένους πλευρικούς οδηγούς, οδηγούνται στον 
οδηγό διπλώματος με τη βοήθεια ωθητήρων, ενώ η 
κεντρική συγκόλληση γίνεται μέσω θερμού τροχού. 
Ιδανική για τη συσκευασία όλων των εντύπων με 
διαστάσεις μέχρι 420 x 300 mm, μέγεθος Α4 και 
ύψος 32 mm. Μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με 
φούρνο θερμοσυρρίκνωσης TUNNEL 50 ή TWIN, 
καθώς και με ηλεκτροστατική συσκευή συγκόλλησης 
για καλύτερη εμφάνιση. Συσκευάζει με φίλμ, cd, 
βιντεοκασέτες, κουτιά, γλυκά, τραπεζομάντηλα, 
πλαίσια, φακέλους, βιβλία, δώρα, βιντεοπαιχνίδια, 
μπλοκάκια, πορτοφόλια περιοδικά και εφημερίδες.

www.vamvacas.gr
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Μοντέλο GEM520

M

Π

Υ Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου

Ελάχιστο Μέγιστο

Πλάτος [mm] 100 520

Ύψος [mm] 100 520

Μήκος [mm] 150 ∞

Χειροκίνητη ρύθμιση του πλάτους και του 
ύψους 

Ισχύς [kW] 0,25

Παροχή Τριφασική (Προαιρετικά: Μονοφασική)

Ταχύτητα [m/min] 22

Βάρος μηχανής [Kg] 144

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

S03 - SRF Front filling station 
Συσκευή για  τη συγκράτηση 
του χαρτοκιβωτίου (που έχει 
διαμορφωθεί με το χέρι) μέσω 
ρυθμιζόμενων βραχιόνων. 
Έχει κεκλιμένη επιφάνεια και 
ενεργοποιείται το πνευματικό 
έμβολο μέσω ενός μοχλού από τον 
χειριστή. Ιδιαίτερα χρήσιμο για την 
ταχύτερη πλήρωση χαρτοκιβωτίων

S05/01
Κιτ για το κλείσιμο των 
τριών άνω φύλλων 
(για καιν. Μηχανές). Ο 
χειριστής διαμορφώνει 
μόνο το πίσω φύλλο

S08
Κάτω κάλυμμα 
κλεισίματος κενού 
κεφαλής από 
ανοξείδωτο χάλυβα

S10/01 - RFN 
Κιτ για δύο κεφαλές (άνω 
& κάτω) αποτελείται από 
αισθητήρες, ηλεκτρονική 
κάρτα ελέγχου και πίνακα, 
φως ένδειξης ελάχιστης 
ποσότητας υλικού και 
παύση λειτουργίας 
(emergency) σε περίπτωση 
κοπής της ταινίας ή τέλους 
του ρολού. (Διατίθεται και 
για μία κεφαλή άνω ή κάτω 
με μικρότερη χρέωση)

S15
Μηχανή 
αντίθετης 
πλευράς

S18
Πνευματικό Κιτ 
Ανύψωσης Φορέα 
Άνω Κεφαλής

S19
Κιτ 520 LINEA

GEM520 ΚIT LINEA

GEM520 + PAK POINT 520 + S05/01

Συγκολλητικές μηχανές χαρτοκιβωτίων
Ημιαυτόματες συγκολλητικές με αυτοκόλλητη ταινία.

GEM 520 - COMARME
Με δύο πλευρικούς 
ρυθμιζόμενους ιμάντες 
προώθησης για 
συγκόλληση πάτου και 
καπακιού.
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PACKAGINGΣυγκολλητικές μηχανές χαρτοκιβωτίων
Ημιαυτόματες συγκολλητικές με αυτοκόλλητη ταινία.

Μοντέλο GEM 52 New GEM 320 GEM 350 X520 F470 XF520

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου 

Ελάχ. Μέγ. Ελάχ. Μέγ. Ελάχ. Μέγ. Ελάχ. Μέγ. Ελάχ. Μέγ. Ελάχ. Μέγ.

Πλάτος [mm] 100 500 120 520 120 520 100 520 100 520 100 520

Ύψος [mm] 100 500 100 520 100 520 100 520 100 670 100 520

Μήκος [mm] 150 ∞ 150 ∞ 150 ∞ 200 ∞ 150 600 250 800

Ισχύς [kW] 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,18

Παροχή  Τριφασική Παροχή  Τριφασική 
(Προαιρετικά: Μονοφασική)

Κατανάλωση Πεπιεσμένου Αέρα / κύκλο

5,6 nl / 6 Bar 2,5 nl / 6 Bar 27 nl / 6 Bar

Ταχύτητα [m/min] ~22 22 22 22 22 27

Βάρος μηχανής [Kg] 112 147 152 210 293 620

Προσφέρεται επίσης σε έκδοση ΙΝΟΧ F470G

GEM 320 - COMARME

Χ520 - COMARME

GEM 350 - COMARME

F470 - COMARME XF520 - COMARME

Με διπλό ιμάντα επίπεδο 
για συγκόλληση πάτου 
και καπακιού.

Χωρίς αυτόματο κλείσιμο 
των άνω φύλλων. 
Αυτορυθμιζόμενες κατά 
πλάτος και ύψος. 
Παραγωγή:
300 - 500 τεμάχια/ώρα.

Με διπλό σετ ιμάντων προώθησης επί τραπέζης 
εργασίας και επί οροφής για συγκόλληση πάτου και 
καπακιού. (Συνιστάται για κιβώτια μικρού πλάτους 
αλλά μεγάλου ύψους).

Με αυτόματο κλείσιμο των άνω φύλλων.  Mίας 
διάστασης,  ρυθμιζόμενες χειροκίνητα. Συγκόλληση 
κιβωτίου άνω και κάτω. Περιλαμβάνονται δύο 
πλευρικοί ιμάντες προώθησης με προστατευτικά 
διαφανή πλαίσια από αλουμίνιο και ακρυλικό τζάμι.
Παραγωγή: 1200 τεμάχια/ώρα.

Αυτόματης ρύθμισης για χαρτοκιβώτια κυμαινόμενων 
διαστάσεων. Η προώθηση γίνεται με πλευρικούς 
ιμάντες και κλείνει αυτόματα τα 4 πάνω φύλλα. 
Παραγωγή: ~10 τεμάχια/λεπτό.

M

Π

Υ

GEM 52 New - COMARME
Με πλευρικούς ρυθμιζόμενους ανθεκτικούς ιμάντες 
προώθησης του χαρτοκιβωτίου για τη συγκόλληση 
του πάτου και του καπακιού. Προσαρμόζονται όλες οι 
κεφαλές της Comarme.
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PAK POINT 520

PAK POINT 08

Μοντέλο PP 520 PP 08

M

Π

Υ Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου 

Ελάχ. Μέγ. Ελάχ. Μέγ.

Μήκος [mm] 150 700 160 650

Ύψος [mm] 130 520 100 520

Πλάτος [mm] 120 520 100 520

Ισχύς [kW] 0,10 / 220  Volt -

Κατ. Πεπ. Αέρα / κύκλο 13 nl / 6 Bar 7,5 nl / 4 Bar

Βάρος μηχανής [Kg] 163 125

Διαμορφωτικές μηχανές χαρτοκιβωτίων
Αυτόματες και ημιαυτόματες

PAK POINT - COMARME
Η ημιαυτόματη μηχανή δέχεται το χαρτοκιβώτιο πάνω στην επιφάνεια εργασίας και διπλώνει τα 4 φύλλα της βάσης του. 
Το ΡΑΚ ΡΟΙΝΤ μπορεί να συνδυαστεί με την συγκολλητική μηχανή πάτων 850 και μετά να προωθηθεί με ηλεκτροκίνητο μεταφορικό 
ιμάντα στις αυτόματες γραμμές γεμίσματος. Μέσα σε δευτερόλεπτα το κιβώτιο είναι έτοιμο. Έχοντας ελεύθερα τα χέρια του ο χειριστής 
τοποθετεί το προϊόν μέσα στο κιβώτιο. Μόλις γεμίσει το κιβώτιο μεταφέρεται με το πάτημα ενός κουμπιού με την βοήθεια ενός 
πνευματικού κυλίνδρου στην συγκολλητική μηχανή όπου θα γίνει αυτόματα το κλείσιμο.
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LP PACKAGING 
Αυτόματο κάθετο μονομπλόκ εγκιβωτιστικό 
με σύστημα top loading σχεδιασμένο για 
τη διαμόρφωση, το γέμισμα και το κλείσιμο 
χαρτοκιβωτίων Αμερικάνικου τύπου. 
Αυτή η γρήγορη, μικρή και οικονομική μηχανή είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλη για τον χειρισμό με απόλυτη 
ασφάλεια διαφόρων τύπων προϊόντων και ειδικά 
αυτών που χρειάζονται ειδική μεταχείριση. 

Διατίθενται
σε πολλούς τύπους

και μεγέθη
αναλόγως του τύπου

του χαρτοκιβωτίου και των 
διαστάσεών του.

M

Π

Xαρτοκιβώτια σε ανάπτυγμα

Χαρακτηριστικά  μηχανής F2000

Πλάτος [mm] 716

Ύψος [mm] Η

Μήκος [mm] 1375 / 1945

Ισχύς [kW] 1

Κατ. Πεπ. Αέρα / κύκλο 13 nl / 6 Bar

Παραγωγή [χαρτοκιβώτια/ώρα] 900

Βάρος μηχανής [Kg] 490

Διαστάσεις χαρτοκιβωτίου 

Ελάχιστο Μέγιστο

Πλάτος [mm] 100 500

Ύψος [mm] 100 500

Μήκος [mm] 220 600

F2000 - COMARME

CAR2000 - COMARME

Προετοιμάζει αυτόματα τα χαρτοκιβώτια διπλώνοντας 
τα 4 φύλλα του πάτου τους.
■ Χωρητικότητα γεμιστήρα κιβωτίων 100 τεμάχια.
■ Ρυθμίσεις χειροκίνητες με μικρό τιμόνι.
■ Αντλία κενού 25m3/h, 700mm.

Συμπληρωματικός γεμιστήρας χαρτοκιβωτίων 
διαφόρων τύπων με χώρο φόρτωσης 2500 mm 
προσαρμοζόμενο στο F 2000.

M

Π

Υ

Διαμορφωτικές μηχανές χαρτοκιβωτίων
Αυτόματες και ημιαυτόματες

Μηχανήματα εγκιβωτισμού
Αυτόματα
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DS-9C /  
DS-6 AC

ΝP 7A / 
DS-2 ΙΙ

Μοντέλο DS-2 II DS-6AC DS-9A DS-9C

Μέγιστη ταχύτητα [RPM] 1400 1400 2700 2700

Χειροκίνητη τροφοδοσία √ √ √ √

Αυτόματη έναρξη/παύση κύκλου εργασίας - √ - √

Μέγιστο πάχος υλικού [mm] 10 10 8 8

Μέγεθος βελόνας [mm] 62
(μόνη)

62
(μόνη)

48
(μόνη)

48
(μόνη)

Πλάτος ραφής [mm] 7~12 7~10,5 7~11,5 7~10,5

Στάνταρ ρυθμίσεις [mm] 10 10 10 10

Τύπος 
ραφής

μονής κλωστής
διπλής κλωστής

√
√

√
-

√
√

√
√

Τύπος κλεισίματος μονός μονός / διπλός μονός μονός / διπλός

Τύπος κοψίματος της κλωστής Μηχανικό ψαλίδι Αερόψαλίδι Μηχανικό ψαλίδι Αερόψαλίδι

Πίεση αέρος  [kg / cm3] - 4 - 4

Κατανάλωση αέρος - 2 - 3,5

Σύστημα λίπανσης χειροκίνητο χειροκίνητο αυτόματο αυτόματο

Μηχανικά καρούλια [mm] 112 100 100 100

Τύπος ζώνης Μ Μ Μ Μ

Τύπος βελόνας DRX2 DRX2 DRX2 DRX2

Μεγέθη βελόνας #25 #25 #26 #26

NP7A

Με νήμα, κατάλληλη 
για σάκους από χαρτί, 
συνθετικό υλικό, γιούτα 
κ.λ.π. 
Μπορεί να γαζώσει υλικά 
πάχους έως 12 mm.
Λειτουργεί με 230 V 
μονοφασικό, διαθέτει 
σύστημα κοπής του 
νήματος στο τέλος της 
ραφής.
Το πλάτος του γαζιού 
είναι από 3 -10 mm.

Mονής κλωστής (μιας 
βελόνας) για απλή ραφή 
όλων των ειδών των 
γεμάτων σάκων από 
χαρτί, πολυαιθυλένιο 
γιούτα, πλεκτό 
πολυπροπυλένιο. 
Με μηχανικό μαχαίρι 
συνεχούς λειτουργίας. Ο 
χειριστής στο τέλος της 
ραφής πρέπει να σπρώξει 
την πλέξη της κλωστής 
στο στόμιο του κοπτικού. 

Χειροκίνητη φορητή. Βιομηχανικού τύπου 
χωρίς κινητήρα.

DS-2II DS-9A / DS-9CDS-6AC

Βιομηχανικού τύπου χωρίς κινητήρα.Βιομηχανικού τύπου χωρίς κινητήρα.

Η ταχύτερη (2.700 rpm= 25 m/ min) 
σακοραπτική μηχανή μιας βελόνας. 
Τα καλοζυγισμένα περιστρεφόμενα 
μέρη της εξασφαλίζουν λειτουργία 
χωρίς δονήσεις. Είναι ισάξια των 
πλέον γνωστών κεφαλών της 
παγκόσμιας αγοράς. Όλα τα μέρη είναι 
προστατευμένα από την επίδραση 
της σκόνης. Ένα πρωτοποριακό και 
απλό σύστημα λίπανσης, εξασφαλίζει 
την μακροζωία των κινητών μερών 
και μειώνει δραστικά το κόστος 
συντήρησης. Η DS-9A είναι κατάλληλη 
για απλή ραφή με μηχανικό κοπτικό. 
Αντίθετα η σακοραπτική DS-9C είναι 
κατάλληλη τόσο για απλή ραφή όσο 
και για κλείσιμο με κρέπ χαρτί ενώ το 
κοπτικό της σύστημα λειτουργεί με 
πεπιεσμένο αέρα.

Μονής βελόνας για απλή ραφή ή με 
χαρτί κρεπ για όλων των ειδών τους 
σάκους.
Η μηχανή ξεκινάει και σταματάει 
με μικροδιακόπτη ή φωτοκύτταρο, 
ενεργοποιούμενα από την είσοδο του 
σάκου. Κατά τον ίδιο τρόπο η μηχανή 
σταματάει μετά την ραφή του σάκου και 
ενεργοποιείται το σύστημα κοπής της 
κλωστής και του χαρτιού. Το σύστημα 
κοπής λειτουργεί με πεπιεσμένο 
αέρα και είναι τύπου γκιλοτίνας. 
Τα φωτοκύτταρα ή μικροδιακόπτες 
εντολών δεν περιλαμβάνονται στον 
τυπικό εξοπλισμό.

Ραπτικές μηχανές σάκων
Με κεφαλές χειροκίνητες και βιομηχανικού τύπου
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PACKAGINGΘερμοσυγκολλητικές μηχανές
Heavy Duty (Βαριάς καταπόνησης)

TS

NICO

RO 3001 INOXRO 3003

Bαρέως τύπου για 
σάκους από :

■ Αλουμίνιο
■ Πολυαιθυλένιο
■ Χαρτί
■ Πολυαιθυλένιο

Για σάκους ή σακουλάκια πολυστρωματικών φίλμ.

Μεγάλη σειρά θερμοσυγκολλητικών βαρέως 
τύπου που μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη 
ποσότητας παραγωγής, μεγέθους σάκου, ποιότητας 
σάκου & περιβάλλοντος συνθηκών εργασίας.
■ Ραουλόδρομος: Προσφέρεται ξεχωριστά ελεύθερος 

ραουλόδρομος ανάλογα με τις διαστάσεις του 
σάκου. 

■ Μέγ. Ύψος Συγκόλλησης: 30 mm.

Αυτόματη θερμοσυγκολλητική συνεχούς ροής, 
υψηλής ταχύτητας.
Ιδανική για σακούλες PE/PP - PA/PE - AL/PE.

Αυτόματη θερμοσυγκολλητική συνεχούς ροής, για 
σάκους τύπου μαξιλάρι.
Πλάτος συγκόλλησης 15mm.
Ενσωματώνεται σε αυτόματη γραμμή παραγωγής.

Διατίθενται στις ακόλουθες εκδόσεις:

■ TS / ST - Ανεξάρτητη μονάδα συγκόλλησης. 
Μπορεί να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή να 
εφαρμοστεί δίπλα σε γραμμή συσκευασίας.

■ TS/S50 - Ανεξάρτητη βάση με τροχούς.  
Προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης της μπάρας 
συγκόλλησης από 830 mm σε 1280 mm από το έδαφος. 
Ιδανική για σάκους υψηλής αντοχής.

■ TS G-VAC3 - Με σύστημα αφαίρεσης αέρα. 
Είναι εξοπλισμένη με αντλία  Venturi, που αφαιρεί τον 
αέρα έως και 80% από το σάκο πριν τη συγκόλληση, 
ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Διατίθεται και με 
σύστημα εισαγωγής αδρανούς αερίου.
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PACKAGING

MICRO 350

Λόγω μικρού μεγέθους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σαν ημιαυτόματη 
επιλογή

■ Φορέας φιλμ, με αυτόματη 
μεταφορά και τάνυση του φιλμ. 
■ Κάθετο τμήμα συγκόλλησης, 
πνευματική λειτουργία, με άνοιγμα 
90° για εύκολη αλλαγή του οδηγού 
διαμόρφωσης του φιλμ.
■ Τμήμα οριζόντιας συγκόλλησης, 
μηχανική πνευματική λειτουργία, 
πλήρες με μαχαίρι, συνδέσεις και 
αντιστάσεις. 
■ Ρυθμιστές Θερμοκρασίας για τον 
έλεγχο των θερμοκρασιών  
■ Οδηγός διαμόρφωσης φιλμ για τη 
δημιουργία σακουλών
■ Κωδικοποιητής, για τον καθορισμό 
του μήκους της  σακούλας. 
■ Πνευματική εγκατάσταση 
■ Ηλεκτρικός Πίνακας με λειτουργίες 
ελεγχόμενες μέσω PLC SIEMENS 
■ Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής  με 
μηνύματα συναγερμού. Διαχείριση 
ρυθμίσεων και προγραμμάτων 

GA 15 / 25 C - PMICRO 400

Για σάκους μέχρι 25 Κg.

Για τη δημιουργία σακούλων 
υψηλής αντοχής με τρεις ερμητικά 
κλεισμένες συγκολλήσεις χρησιμοποιεί 
μονόφυλλο θερμοσυγκολλούμενου 
φιλμ σε ρόλο. Κατάλληλη για την 
ενσάκιση προϊόντων όπως κόκκοι και 
πούδρες. Μπορεί να συγχρονιστεί με 
οποιοδήποτε αυτόματο δοσομετρικό 
σύστημα. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη 
με τις κατάλληλες συσκευές ασφαλείας 
και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με 
τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

■  Χρώματα RAL 7035-6010
■ Μηχανικά μέρη με αντιδιαβρωτική επεξεργασία
■ Ρυθμιζόμενα ποδαρικά με προστασία από τις 
δονήσεις
■ Τμήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα  AISI 304
■ Mικροδιακόπτες ασφαλείας
■ Σχεδιασμός για μέγιστη ασφάλεια
■ Κάθετο τμήμα συγκόλλησης, πνευματική 
λειτουργία, με άνοιγμα 90° για εύκολη αλλαγή του 
οδηγού διαμόρφωσης του φιλμ.
■ Τμήμα οριζόντιας συγκόλλησης, μηχανική 
πνευματική λειτουργία
■ Κίνηση φιλμ από τριφασικό μοτέρ και inverter από 
αυτοκεντραριζόμενους ιμάντες
■ Σύστημα κεντραρίσματος φιλμ
■ Ηλεκτρικός Πίνακας με λειτουργίες ελεγχόμενες 
μέσω PLC SIEMENS S1500
■ Έλεγχος ταχύτητας μέσω οθόνης αφής
■ Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας συγκόλλησης 
των 3 σιαγόνων μέσω PLC
■ Κωδικοποιητής, για τον καθορισμό του μήκους της  
σακούλας. 
■ Aυτοδιαγνωστικό
■ Διπλή εντολή εκτάκτου ανάγκης με πλήκτρο
■ Aισθητήρας τέλους φιλμ
■ Μενού κινήσεων

Με 3 ερμητικά σφραγίσματα. Κατάλληλη για τη συσκευασία προϊόντων σε  
κόκκους και σκόνες ή και υγρά.

Αυτόματες
κάθετες ενσακιστικές μηχανές

Για σακούλες



41www.vamvacas.gr

PACKAGING
Αυτόματες ενσακιστικές μηχανές
Για σακούλες

www.vamvacas.gr

Πλήρως αυτόματες μηχανές συσκευασίας κατάλληλες να συσκευάσουν μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων, που ζυγίζουν από μερικά γραμμάρια έως 50 κιλά, όπως: 
χώμα, λίπασμα, τύρφη, φλοιό, pellets, λιπάσματα, απορρυπαντικά, άμμο, 
πέτρες, αδρανή υλικά, ζωοτροφές, σκόνες , αλάτι, καφέ, ζάχαρη,  ρύζι, αλεύρι, 
μπαχαρικά κ.λ.π.

Με δυναμικότητα έως 35 σάκους/λεπτό μπορούν εύκολα να συνδυαστούν με 
αυτόματους παλετοποιητές για την δημιουργία μιας πλήρως αυτόματης γραμμής 
συσκευασίας.
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PACKAGING Πρέσες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
Κάθετες πρέσες

Κ65/Α

APV 100 APV 200/2APV 300
Μοντέλο K65 A K65/2 APV 100 APV 160 APV 300 APV 500 APV 200/2

Δύναμη συμπίεσης [t] 5 5 10 16 30 50 20

Διαστάσεις κάδου συμπίεσης [ΠxΜXY] [mm] 650x450x850 650x450x850 1000x600x1100 1100x700x1250 1200x800x1550 1200x800x1550 1100x700x1150

Διαστάσεις δέματος [ΠxΜXY] [mm] 650x450x450 650x450x850 1000x600x600 1100x700x800 1200x800x1000 1200x800x1000 1100x700x800

Βάρος δέματος [kg] 30 - 60 30 - 60 80 - 160 100 - 220 300 - 400 300 - 500 150 - 250

Συνολικές διαστάσεις μηχανής [mm] 920x1100x1880 1700x800x1950 1500x800x1770 1580x950x1950 1620x1250x2920 1620x1250x2950 2520x1200x2500

Χρόνος κύκλου εργασίας [sec] 20 20 24 24 35 40 24

Από τις μικρότερες επιχειρήσεις μέχρι τις μεγαλύτερες βιομηχανίες, οι πρέσες 
απορριμμάτων Austropressen είναι ένα απαραίτητο εργαλείο, εξοικονομώντας 
αποθηκευτικό χώρο και παράλληλα βοηθώντας στην ανακύκλωση των υλικών.

Νηματώδες τσέρκι 
υψηλής αντοχής για 

πρέσες παντός τύπου

Κωδικός 111300509 111400513

Τύπος 30WGL 40WGL

Πλάτος [mm] 9 13

Αντοχή θραύσης [kg] 320 420

Κ65/2
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PACKAGINGΠρέσες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
Πρέσες οριζόντιες

H σειρά APK αποτελείται από αυτόματες μηχανές, οι οποίες σε συνδυασμό με το κατάλληλο 
σύστημα τροφοδοσίας, αποτελούν ένα μοντέρνο συγκρότημα διαχείρισης απορριμμάτων για 
κάθε πιθανή ανάγκη.
- Δυνατότητα συνεχούς γεμίσματος που ελέγχεται από φωτοκύτταρα.
- Έμβολο πίεσης και ειδικής σχεδίασης κοπτικά για αδιάκοπη λειτουργία χωρίς προβλήματα.
- Συμπίεση υλικών όπως: Χαρτόκουτες, ανάμικτο χαρτί, πλαστικό, PET μπουκάλια κλπ.

Πρέσες
μη ανακυκλώσιμων

απορριμμάτων

Μοντέλο KNL 100 KNL 120 KNL 140 KNL 160

Δύναμη συμπίεσης [t] 10 12 14 16

Διαστάσεις κάδου συμπίεσης [ΠxΜXY] [mm] 700x550x1700 800x600x1500 800x600x2000 800x750x2200

Διαστάσεις δέματος [ΠxΜXY] [mm] 700x550x1200 800x600x800 800x600x1200 800x750x1200

Βάρος δέματος [kg] 80 - 140 120 - 150 150 - 200 200 - 250

Συνολικές διαστάσεις μηχανής [mm] 3840x1075x1000 3570x1170x1040 4700x1170x1040 4910x1320x1155

Χρόνος κύκλου εργασίας [sec] 25 35 40 40

Μοντέλο AP 25-20 AP 25-25 AP 35 AP 40

Δύναμη συμπίεσης [t] 20 25 35 40

Διαστάσεις κάδου συμπίεσης [ΠxΜXY] [mm] 1000x750x2500 1000x7500x2500 800x1000x3150 800x1000x3150

Διαστάσεις δέματος [ΠxΜXY] [mm] 1000x750x1200 1000x750x1200 800x1000x1400 800x1000x1400

Βάρος δέματος [kg] 200 - 250 200 - 300 300 - 400 400 - 600

Συνολικές διαστάσεις μηχανής [mm] 5800x1700x1850 5800x1700x1850 7200x1560x2100 7200x1560x2100

Χρόνος κύκλου εργασίας [sec] 40 40 50 60

KNL 10-16t AP 20-40t

APK

Πρέσες γενικών απορριμμάτων, 
μεταλλικών δοχείων, για 
απορρίμματα εστιατορίων, 
ξενοδοχείων κ.ά.
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