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REEPACK is one of leading manufacturer of FULLY
AUTOMATIC tray-sealers machine. Our target is to meet 
Customer requirements with regard to tray quality and 
product to load.

We propose these 3 models of stand-alone fully automatic 
heat-sealing machines that offering throughputs from 4  up 
to 24 packs per minute.

Machines in range are capable of a solid sealing, Modified 
atmosphere process (M.A.P.) and Vacuum Skin Packag-
es(V.S.P.). The packages are made sealing top film and 
preformed tray together in a special die. Different kinds 
of material are suitable for different purposes as PP, PE, 
PS,C-PET, A-PET, EPP, EPET, Cardboard, Alu etc.

All these REEPACK automatic traysealer machines 
operate only with electric source (Eco-line) excluding 
any pneumatic support. Electrically operated is an ideal 
system where mobility, servicing and energy saving is a 
top priority.      

H εταιρεία REEPACK αποτελεί ηγετικό κατασκευαστή 
αυτόματων μηχανών σφράγισης σκευών. Ο στόχος 
της εταιρείας είναι η ανταπόκριση στις απαιτήσεις 
των πελατών, με κύριο γνώμονα την υψηλή ποιότητα 
δοσομέτρησης και σφράγισης.

Προτείνουμε 3 μοντέλα πλήρως αυτόματων 
κλειστικών μηχανών με δυνατότητα 
παραγωγικότητας 4 έως 24 τεμαχίων το λεπτό.

Οι μηχανές της συγκεκριμένη σειράς είναι ικανές για 
σταθερή και τέλεια σφράγιση, τροποποιημένη 
ατμόσφαιρα ΜΑΡ και συσκευασία Skin. Η 
συσκευασία διαμορφώνεται με σφράγιση φιλμ σε 
προδιαμορφωμένο σκεύος. Οι μηχανές είναι 
κατάλληλες για σφράγιση διαφόρων υλικών 
αναλόγως της εκάστοτε εφαρμογής όπως: PP, PE, PS, 
C-PET, A-PET, EPP, EPET, αλουμίνιο, χαρτόνι κ.α.

Όλες οι μηχανές της σειράς Eco Line λειτουργούν εξ 
ολοκλήρου με ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν των 
πνευματικών εξωτερικών μονάδων. Με την πλήρη 
χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων στις μηχανές 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ταχύτητα, εξοικονόμηση 
ενέργειας και καλύτερη υποστήριξη.
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TECHNICAL DATA

1640 mm 1710 mm 1710 mm

905 mm 905 mm 1337 mm

2580 mm 3050 mm 2946 mm

1350 mm 1810 mm 1810 mm

630 mm 1100 mm 500 mm

2 3 1

880 - 910 mm 880 - 910 mm 880 - 910 mm

250 mm 250 mm 250 mm

76 mm (3") 76 mm (3") 76 mm (3")

Ηλεκτρική ΗλεκτρικήΗλεκτρική

PLC-Reepack PLC-Reepack PLC-Reepack

Ψηφιακός Ελεγκτής Οθόνη Αφής Οθόνη Αφής

40 m / h 60 m / h 40 - 60 - 100 m / h

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

Max 6,3 kW / 14,7 A Max 6,6 kW / 14,4 A Max 6,6 kW / 14,4 A

- - -

Ανοξείδωτο Ατσάλι Ανοξείδωτο Ατσάλι Ανοξείδωτο Ατσάλι

Machine height

Machine width

Machine length

Infeed conveyor length*

Length free loading area

No. of trays to load

Height of loading conveyor

Max diameter of web roll

Diameter of web roll mandrel 

Machine main movements

Microprocessor Control

Control panel

Vacuum pump available

Electrical supply

Power consumption 

Compressed Air (6 bar)

Overall Construction

Machine cycles Μέχρι 8 κύκλους / λεπ.** Μέχρι 7 κύκλους / λεπ.**Μέχρι 8.5 κύκλους / λεπ.**

 270 x 365 mm
Max H 100 mm

 270 x 385 mm
Max H 100 mm

 270 x 365 mm
Max H 100 mm

 270 x 180 mm
Max H 100 mm

 270 x 190 mm
Max H 100 mm

 270 x 180 mm
Max H 100 mm

 270 x 113 mm
Max H 100 mm

 270 x 120 mm
Max H 100 mm

ReeBasic ReeEco 18 ReeMarket


  

  

 

  

  

  

OPTIONAL

Vacuum Skin Pack (VSP)

Photocell for printed film

Liquid filter and powder

Support for film printing device

Special pushers for tray h < 25 mm

EQUIPMENT

Tray de-nester stand-alone

VOLTAGE AND LINKS

Di�erent electrical supply 

Control and link to external equipment 

** Cycle speed depending on material quality of tray and film web, tray size, product 
to pack and general machine configuration.

* Indicative values of reference    

TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ύψος μηχανής

Πλάτος μηχανής

Μήκος μηχανής

Μήκος ταινιοδρόμου εισόδου*

Μήκος περιοχής φόρτωσης

Αριθμός σκευών για φόρτωση

Ύψος ταινιοδρόμου φόρτωσης

Μέγιστη διάμετρος ρολού

Διάμετρος μαδρέν ρολού

Οδήγηση μηχανής

Μικροελεγκτής

Πίνακας ελέγχου

Διαθέσιμες αντλίες κενού

Ηλεκτρική τροφοδοσία

Ηλεκτρική κατανάλωση

Πεπιεσμένος αέρας (6 bar)

Υλικό κατασκευής

Μηχανική ταχύτητα

*Ενδεικτικά μεγέθη για αναφορά

**Η μηχανική ταχύτητα εξαρτάται από την ποιότητα του υλικού του σκεύους και 
του φιλμ, το μέγεθος του σκεύους, το προϊόν και τη γενική διάταξη της μηχανής.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Λειτουργία Skin

Φωτοκύτταρο για εκτυπωμένο φιλμ

Φίλτρο για υγρά και σκόνες

Βάση για εκτυπωτή φιλμ

Ειδικά ωστήρια για σκεύος ύψους < 25 mm

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στακαριστικό σκευών με βάση

ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Διαφορετική ηλεκτρική τροφοδοσία

Ελεγκτής και σύνδεση για εξωτερικό εξοπλισμό 




