
REEBASIC
Η ReeBasic είναι μια πλήρως αυτόματη 
μηχανή σφράγισης σκευών με 
δυνατότητα συσκευασίας τροποποιημένης 
ατμόσφαιρας MAP. Διαθέτει σύστημα 
ενεργούς τάνυσης φιλμ για σταθερά και 
αξιόπιστα αποτελέσματα σφράγισης (Ac-
tive Film Tensioning System – AFTS)

Είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο ατσάλι ενώ η έξυπνη 
και εργονομική της σχεδίαση επιτρέπει 
τον εύκολο και γρήγορο καθαρισμό. Δεν 
απαιτείται χρήση πεπιεσμένου αέρα!

REEECO
Η ReeEco αποτελεί τον εξυπνότερο 
τρόπο για να εισάγετε τη μεσαίου 
μεγέθους παραγωγή σας στον κόσμο της 
αυτόματης συσκευασίας! Ξεχωρίζει για 
τη συμπαγή σχεδίασή της, την ευελιξία 
της με δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής 
καλουπιών για σφράγιση διαφορετικών 
προϊόντων και για τον εξαιρετικό 
υγειονομικό σχεδιασμό για εύκολο και 
γρήγορο καθαρισμό της μηχανής.

Ιδανική για συσκευασία φρέσκων  ή 
κατεψυγμένων τροφίμων και έτοιμων 
γευμάτων με δυνατότητα MAP και 
συσκευασία SKIN.  Η μηχανή μπορεί 
να δεχθεί οποιονδήποτε τύπο φιλμ 
συσκευασίας (PP, PE, C-PET, A-PET, 
χαρτόνι, κ.ά). Διαθέτει σύστημα ενεργούς 
τάνυσης φιλμ για σταθερά και αξιόπιστα 
αποτελέσματα σφράγισης (Active Film 
Tensioning System – AFTS).

Η μεταφορά των σκευών 
πραγματοποιείται από πλήρως
ανοξείδωτα ωστήρια τα οποία 
τροφοδοτούν ελεγχόμενα τα σκεύη 
προς την κεφαλή σφράγισης.

Η μηχανή είναι πλήρως ηλεκτροκίνητη 
χωρίς απαίτηση κατανάλωσης 
πεπιεσμένου αέρα (Eco-line), με 
αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση στα 
ενεργειακά κόστη.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ReeBasic ReeEco

Ύψος μηχανής 1742 mm 1742 mm

Πλάτος μηχανής 905 mm 914mm

Μήκος Μηχανής 3051 mm 3051 mm

Μήκος ταινιοδρόμου εισόδου 
σκευών

1820 mm 1820 mm

Ωφέλιμο μήκος φόρτωσης 
σκευών

1100 mm 1100 mm

Αριθμός θέσεων φόρτωσης 3 3

Ωφέλιμο ύψος φόρτωσης 
σκευών

880 - 910 mm 880 - 910 mm

Μέγιστη διάμετρος ρολού 250 mm 250 mm

Διάμετρος μαδρέν ρολού 76 mm (3”) 76 mm (3”)

Κίνηση μηχανής Electrical Electrical

Ηλεκτρονικός έλεγχος PLC - Reepack PLC - Reepack

Τύπος οθόνης ελέγχου Digital control Touch-screen

Αντλία κενού 40 - 60  m3/h 60 - 100 m3/h

Τροφοδοσία ρεύματος 3/N/PE 400V AC 50 Hz 3/N/PE 400V AC 50 Hz

Ισχύς Max 5,7 Kw/14,3 A Max 77 Kw/16,3 A

Κατανάλωση αέρα - -

Κατασκευή Stainless-Steel Stainless-Steel

Κύκλοι μηχανής Έως 8 κύκλοι/λεπτό* Έως 8 κύκλοι/λεπτό*

*Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αναφέρονται στη βασική διαμόρφωση των μηχανών. Αναλόγως 
του προϊόντος και των υλικών συσκευασίας υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησής τους.
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ReeBasic - ReeEco
Κλειστικές Μηχανές Σφράγισης Σκευών

Προαιρετικός εξοπλισμός ReeBasic ReeEco

Vacuum Skin Pack (VSP) •
Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ • •

Φίλτρο για υγρά και σκόνες • •
Βάση υποστήριξης μονάδας εκτύπωσης •

Ειδικά ωστήρια για σκεύη με ύψος < 25mm • •
Εξοπλισμός

Στακαριστικό σκευών • •
Ρεύμα και συνδέσεις

Διαφορετική παροχή ρεύματος • •
Διασύνδεση με εξωγενή εξοπλισμό •

270 x 365 mm 270 x 385 mm 

270 x 180 mm 270 x 190 mm 

270 x 113mm 270 x 120 mm 

Ύψος = 100 mm - Αριθμός και μέγιστες διαστάσεις σκευών καλουπιού:

ReeBasic ReeEco

www.kapelis.gr

Single Chamber

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

https://youtu.be/pDUXdYl8BMc



