
Η Επιστήμη και
η Τεχνολογία
της Συσκευασίας



Ιδανική για:

VICTORIA 600
Μηχανή 
Οριζόντιας 
Φόρτωσης
(flowpack)

Η VICTORIA 600 του ιταλικού οίκου 
κατασκευής DM PACKAGING αποτελεί μια 
μηχανή οριζόντιας φόρτωσης τελευταίας 
τεχνολογίας, η οποία ενδείκνυται για 
ευρεία γκάμα προϊόντων. Ο σχεδιασμός της 
επιτρέπει τον εύκολο, γρήγορο καθαρισμό 
και την αποσυναρμολόγησή της. Ιδανική για 
παραγωγές μεσαίου μεγέθους.

Η σχέση ποιότητας-τιμής που προσφέρει 
είναι πραγματικά αξιοσημείωτη, ενώ είναι 
ικανή να καλύψει και τις πιο απαιτητικές 
παραγωγές.
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  Στιβαρή κατασκευή
  Σχεδίαση με γνώμονα την ευκολία  

στον καθαρισμό  και στη συντήρηση
  Δυνατότητα συσκευασίας έως και  

150 τεμαχίων/λεπτό
  Ιδανική για μεσαίες μονάδες παραγωγής
  Ηλεκτρονική ρύθμιση (η μηχανή 

αυτορυθμίζεται βάσει αποθηκευμένων 
προγραμμάτων/προϊόντων)

  Φιλική προς το χειριστή με εύκολες 
ρυθμίσεις

  Σταθερό ή ρυθμιζόμενο σύστημα 
διαμόρφωσης ή συνδυασμός αυτών 
για τη βέλτιστη δημιουργία φακέλου  σε 

ιδιαίτερα προϊόντα
  Ηλεκτροκινούμενος ταινιόδρομος 

εξόδου έτοιμων προϊόντων
  Κατάλληλη για μεγάλη γκάμα προϊόντων
  Φωτοκύτταρο για προεκτυπωμένο φιλμ
  Μέγιστο πλάτος ρολού φιλμ 600 mm 
  Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη και 

ευκρινή οθόνη αφής 7”
  Κονσόλα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, 
σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
 Ένωσης για συνδέσεις 24V

  Ιταλικής κατασκευής

Γενικά Χαρακτηριστικά:
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ΚάτοψηΜπροστινή Όψη

Επιπλέον Δυνατότητες:

Διαστάσεις Φιλμ A: Max 600 mm

Διαστάσεις προϊόντος A: Max 290 mm | B: Max 500 mm | C: Max 130 mm
 Το μέγιστο ύψος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση της μηχανής 
 και τις απαιτήσεις του προϊόντος προς συσκευασία.
	Οι μέγιστες διαστάσεις δεν μπορούν να συνδυαστούν.

  Εγκατάσταση εκτυπωτή και ετικετέζας
  Εγκοπή εύκολου ανοίγματος (zig-zag  

ή tear notch)
  Euroslot ή Eurohole
  Έλεγχος ύπαρξης προϊόντος στη γραμμή 

(no product, no bag)
  Σύστημα έγχυσης αλκοόλης
  Δυνατότητα έκκεντρης τοποθέτησης 

κινητήριας αλυσίδας  για εύθρυπτα 
προϊόντα

  Δυνατότητα κατασκευής φακέλου  
με ανοιχτή τη μία πλευρά

  Πλευρική πτύχωση φακέλου
  Αφαίρεση πλεονάζοντος αέρα από 

συσκευασία  για βέλτιστο αισθητικό 
αποτέλεσμα

  Μηχανοκίνητη εκτύλιξη φιλμ
  Μέγιστο πλάτος ρολού φιλμ 700 mm 

  Διπλή ή τετραπλή σιαγόνα εγκάρσιας 
κόλλησης  για αυξημένη ταχύτητα 
παραγωγής

  Εκδόσεις μηχανής για συσκευασία 
τροποποιημένης ατμόσφαιρας M.A.P 
(Box Motion, Long Dwell)

  Ψυχόμενες επιφάνειες τροφοδοσίας  
για ευαίσθητα προϊόντα

  Φωτοκύτταρο εντοπισμού αστοχιών 
συγχρονισμού προϊόντος και φιλμ  
(no gap, no seal)

  Επέκταση διαδρόμου τροφοδοσίας/
Γέφυρα τροφοδοσίας  με υφιστάμενο 
διάδρομο παραγωγής

  Προθέρμανση φιλμ
  Πληθώρα επιπλέον ειδικών 

προσαρμογών
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MINIFLOW 400
Μηχανή 
Οριζόντιας 
Φόρτωσης
(flowpack)

Ευέλικτη αλλά και αξιόπιστη λύση 
συσκευασίας σε μηχανή οριζόντιας 
φόρτωσης  του ιταλικού οίκου DM  
PACKAGING, η οποία δημιουργεί σακούλα 
τριών κολλήσεων, ξεκινώντας από απλό 
φιλμ θερμοσυγκόλλησης.

Η σχέση ποιότητας-τιμής που προσφέρει 
είναι πραγματικά αξιοσημείωτη, ενώ είναι 
ικανή να καλύψει και τις πιο απαιτητικές 
παραγωγές.
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Ιδανική για:



Γενικά Χαρακτηριστικά:

  Στιβαρή κατασκευή
  Συμπαγής σε διαστάσεις
  Δυνατότητα συσκευασίας έως και  

80 τεμαχίων/λεπτό
  Ιδανική για μικρές και μικρομεσαίες 

μονάδες παραγωγής 
  Ηλεκτρονική ρύθμιση (η μηχανή 

αυτορυθμίζεται βάσει αποθηκευμένων 
προγραμμάτων/προϊόντων) 

  Φιλική προς το χειριστή με εύκολες 
ρυθμίσεις

  Σταθερό ή ρυθμιζόμενο σύστημα 
διαμόρφωσης ή  συνδυασμός αυτών 
για τη βέλτιστη δημιουργία φακέλου  σε 

ιδιαίτερα προϊόντα
  Ηλεκτροκινούμενος ταινιόδρομος 

εξόδου έτοιμων προϊόντων
  Κατάλληλη για μεγάλη γκάμα προϊόντων
  Φωτοκύτταρο για προεκτυπωμένο φιλμ
  Μέγιστο πλάτος ρολού φιλμ 400 mm 
  Πίνακας ελέγχου με έγχρωμη και 

ευκρινή οθόνη αφής 7”
  Κονσόλα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα, 
σύμφωνη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
 Ένωσης για συνδέσεις 24V 

  Ιταλικής κατασκευής
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Επιπλέον Δυνατότητες:

Μπροστινή Όψη

Βάρος Μηχανής 420 kg

Κάτοψη

Διαστάσεις Φιλμ A: Max 400 mm

  Εγκατάσταση εκτυπωτή και ετικετέζας 
  Εγκοπή εύκολου ανοίγματος (zig-zag  

ή tear notch)
  Euroslot ή Eurohole
  Έλεγχος ύπαρξης προϊόντος στη γραμμή 

(no product, no bag)
  Δυνατότητα δημιουργίας ανοιχτού 

φακέλου
  Πλευρική πτύχωση φακέλου
  Αφαίρεση πλεονάζοντος αέρα από 

συσκευασία για βέλτιστο αισθητικό 
αποτέλεσμα

  Επέκταση διαδρόμου τροφοδοσίας/ 
Γέφυρα τροφοδοσίας  με υφιστάμενο 
διάδρομο

  Διπλή σιαγόνα εγκάρσιας κόλλησης για 
αυξημένη  ταχύτητα παραγωγής

  Πληθώρα επιπλέον ειδικών 
προσαρμογών

Διαστάσεις προϊόντος A: Max 150 mm | B: Max 300 mm | C: Max 75 mm
	Οι μέγιστες διαστάσεις δεν μπορούν να συνδυαστούν.
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