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¢ Πρακτικά και εύκολα στην χρήση ¢	Με παραγωγικότητα 

της τάξης των 15-20 

συσκευασιών ανά 

λεπτό, προτείνεται 

για καταστήματα και 

βιοτεχνίες.

Εύκολα στη χρήση θερμοκολλητικά για υλικά 

διαφορετικού πλάτους και  πάχους, εφοδιασμένα 

με ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη.

Ιδανικό για μεγάλες συσκευασίες σε σακούλες PE. Το 

ποδοπεντάλ επιτρέπει ελευθερία κινήσεων και στα δύο 

χέρια

Βασικά Επιτραπέζια
Θερμοκολλητικά

Θερμοκολλητικό σακουλών 
με βάση και ποδοπεντάλ

Θερμοκολλητικά 
Μηχανήματα 
Σακουλών

¢ Πρακτικά και εύκολα στην χρήση 

Το FRBM-810II είναι ένα επιτραπέζιο θερμοκολλητικό συνεχούς ροής, όπου οι 

προδιαμορφωμένες σακούλες σφραγίζονται σε όρθια τοποθέτηση.

Θερμοκολλητικά Συνεχούς Ροής

θερμοκολλητικό συνεχούς ροής 
σε οριζόντια τοποθέτηση

θερμοκολλητικό συνεχούς ροής 
κάθετης διαμόρφωσης
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Σακούλες 
Θερμοκόλλησης

Σακούλες Doypack

Σακούλες Διάτρητες

¢ Σφραγίζουν με απλό θερμοκολλητικό

¢ Σε διάφορα χρώματα, τύπους και μεγέθη

¢ Με δυνατότητα εκτύπωσης

¢ Με δυνατότητα Eurohole

¢ Κλασικές ή 100% ανακυκλώσιμες

Απλές και οικονομικές 

Σφραγίζουν με απλό θερμοκολλητικό

Με δυνατότητα εκτύπωσης

Οι σακούλες τύπου Doypack από εύκαμπτο 

υλικό, λόγω της κατάλληλης διαμόρφωσης 

στη βάση τους μπορούν να στέκονται όρθιες 

στο ράφι με αποτέλεσμα την καλύτερη 

παρουσίαση και προβολή του προϊόντος 

καθώς και πρακτικότητα στη χρήση τους. Με 

zip και εγκοπή εύκολου ανοίγματος.

¢	Για διαπνέοντα προϊόντα

¢ Σφραγίζουν με απλό θερμοκολλητικό

¢	Δυνατότητα εγια ενσωματωμένο σχοινάκι κλεισίματος

¢	Επιλογή στάνταρ διαστάσεων
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Μηχανήματα Κενού
(Vacuum)

MAX 36
MINI MAX

¢ Ακρυλικό καπάκι 

¢ Συμπαγείς, πρακτικοί

¢ Δυνατότητα έγχυσης αερίου ακόμη και στα μικρότερα μοντέλα

Επιτραπέζιοι Θάλαμοι Κενού Max

¢ Επιτραπέζια, οικονομικά

¢ Εξωτερική εξαγωγή αέρα

¢ Πρακτικά και εύκολα στην χρήση 

¢ Διαφορετικά μήκη και πλάτη κόλλησης

Μηχανήματα Εξωτερικού Κενού

Θάλαμοι Κενού

Από ανοξείδωτο ατσάλι

Αξιόπιστες αντλίες κενού BUSCH

Ασφαλής κόλληση υψηλής ποιότητας

Πλήθος επιπλέον επιλογών κατά παραγγελία

Νέος πίνακας
ελέγχου

με επιπλέον
πρόγραμμα

μαριναρίσματος
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Σακούλες Κενού 
(Vacuum)

¢ Ποικιλία πάχους και διαστάσεων, ειδικές διαστάσεις επί παραγγελία

¢ Μίας (bottom seal) ή τριών (three-seal) κολλήσεων

¢ Δυνατότητα εκτύπωσης

Σακούλες Συσκευασίας Κενού PA/PE

¢ Ποικιλία πάχους και διαστάσεων 

¢ Ειδικές διαστάσεις επί παραγγελία

Σακούλες Κενού Ανάγλυφες,
για Μηχανές Εξωτερικού Κενού
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Ημιαυτόματη μηχανή 
σφράγισης κυπέλλων

Μηχανές
Σφράγισης Σκευών

¢ 100% ανοξείδωτες, στιβαρής κατασκευής

¢ Με περιμετρική κοπή φιλμ

¢ Οικονομικές στην αγορά τους και στην κατανάλωση ρεύματος

¢ Δυνατότητα ειδικών προσαρμογών

Επιτραπέζιες, Χειροκίνητες

OnSeal Manual

OnSeal Semi Auto

Ενδεικτικά δείγματα
καλουπιών

¢ Περιμετρική Κοπή Φιλμ 

¢ 100% ανοξείδωτες, στιβαρής κατασκευής

¢ Κατάλληλες για Συσκευασία Τροποποιημένης
 Ατμόσφαιρας (ΜΑP) με έγχυση αερίων

¢	Αυτόματη ανατύλιξη φιλμ  

¢ Μετρητής τεμαχίων

¢  Αρκετά απλή και κατανοητή λειτουργία

¢  Δυνατότητα εκτύπωσης ημερομηνίας

Ημιαυτόματη Κλειστική Μηχανή

¢ PLC στα ελληνικά/ αγγλικά

¢ Δυνατότητα ειδικών προσαρμογών

Μέγιστες διαστάσεις 
σκεύους:

380mm

280mmSemi Auto
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Ποικιλία μεγεθών & χρωμάτων

Πολλοί κωδικοί παίρνουν πλαστικό καπάκι

Κλείνουν με κατάλληλο φιλμ σφράγισης ή απλά με μεμβράνη τροφίμων

Διαθέσιμα και πλήρως ανακυκλώσιμα και με μειωμένο βάρος (λιγότερο πλαστικό)

Σκεύη Μιας Χρήσης

¢ Για βαθειά κατάψυξη έως –40°C

¢ Για ψήσιμο σε συμβατικό φούρνο με αέρα έως +220°C και φούρνο μικροκυμάτων

¢ Αυξημένη φραγή αερίων για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP)

Ψηνόμενα Σκεύη CPET

¢ Θερμοκρασίες χρήσης: 0°C έως +120°C

¢ Κατάλληλα και για αναθέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων

¢ Κατάλληλα για συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) σύντομης διάρκειας

Σκεύη Πολυπροπυλενίου (PP)
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Φιλμ Σφράγισης Σκευών

Πιστοποιημένης
καταλληλότητας

για επαφή με τρόφιμα

Επίτευξη ιδιοτήτων
με προηγμένα φιλμ
μικρότερου πάχους

¢ Ανθεκτικά, εξαιρετικά διαυγή αλλά και χρωματιστά 

¢ Θερμοκρασίες χρήσης μεταξύ –40°C (βαθειά κατάψυξη) και +65°C

Σκεύη APET

Για απλή σφράγιση ή Συσκευασία Skin ή ψηνόμενα για σκεύη CPET

Κόλληση μόνιμη (lock seal) ή εύκολου ανοίγματος (easy open)

Διάφοροι βαθμοί φραγής αερίων διαθέσιμοι

Κατάλληλα για κατάψυξη, ψύξη, αναθέρμανση σε μικροκύματα ή και 
ψήσιμο σε φούρνο (σε συνδυασμό με τα κατάλληλα σκεύη)

Αντιθαμβωτικές ιδιότητες (AF) διαθέσιμες 

Δυνατότητα διάτρησης 

Δυνατότητα εκτύπωσης υψηλής ποιότητας

Διαθέσιμα και φιλμ μικρότερου πάχους ή/ και πλήρως 
ανακυκλώσιμα, που σέβονται το περιβάλλον
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Η πρώτη «αεροστεγής» χάρτινη συσκευασία με υψηλή φραγή για 

συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας (MAP) και Skin.

Οικολογικά Σκεύη
για MAP και Skin

¢ Σκεύη από ανακυκλωμένο χαρτί, με επικάλυψη χωρίς πρόσθετα και κόλλα

¢ Με υψηλή φραγή αερίων για διατήρηση ή/ και επέκταση της διάρκειας ζωής
 προϊόντων συσκευασμένων σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα (MAP)

¢ Το φιλμ επικάλυψης μπορεί εύκολα να διαχωριστεί από το χαρτί,
 επιτρέποντας την ξεχωριστή συλλογή των δύο μερών προς ανακύκλωση

Σκεύη Ηalopack

1 2 3

Συσκευασία Tray Sealing

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ:

Ψύξη

Κατάψυξη έως -18οC

Αναθέρμανση στα μικροκύματα 2h στους 100οC

Δυνατότητα για ψήσιμο 2h στους 220οC
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Μηχάνημα Συσκευασίας 
Μεμβράνης Τροφίμων 
(Cling Wrapper)

Μεμβράνες Τροφίμων

Πιστοποιημένης
καταλληλότητας

για επαφή με τρόφιμα

3 κατηγορίες PVC Cling Film σε ποικιλία διαστάσεων και χαρακτηριστικών

Ελάχιστη/ μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία χρήσης: -40οC/ +40οC

Πιστοποιημένης καταλληλότητας για επαφή με όλα τα είδη τροφίμων

Μηχάνημα συσκευασίας περιτύλιξης με μεμβράνη τροφίμων της σειράς OnPack, 

υποστηρίζοντας μέγιστο πλάτος μεμβράνης 500 mm και προσφέροντας βασική 

λειτουργικότητα με αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας πλάκας.
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Σειρά θερμοσυρρικνωτικών μηχανημάτων «OnShrink» σε εξαιρετική σχέση αξίας/τιμής. 

Τα μηχανήματα συρρίκνωσης χρησιμοποιούν τις ιδιότητες διαφόρων τύπων φιλμ, όπως 

χαρακτηριστικά της πολυολεφίνης (PO), τα οποία συρρικνώνονται μέσω της θερμότητας 

και περιτυλίγονται γύρω από το εκάστοτε προϊόν, παίρνοντας το σχήμα του.

Φιλμ συρρίκνωσης γενικής χρήσεως, με καλή διαύγεια, ισχυρές κολλήσεις 

και αντοχή στο χρόνο. Ανθεκτικό στο κάψιμο ενώ κολλάει σε ευρύ φάσμα 

θερμοκρασιών.  Κατάλληλο για χειροκίνητες “καμπάνες” συρρίκνωσης ή 

ημιαυτόματα κοπτικά.

Συρρικνωτικές 
Μηχανές

ONSHRINK P4255

Φιλμ συρρίκνωσης
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