Szanowni Partnerzy Handlowi,
Właśnie trafia do Was pierwszy w tym roku numer TechNews, w którym z przyjemnością informujemy Was
o wprowadzeniu do oferty nowych maszyn formujących opakowania do wielokrotnego zamykania a także
o nowych możliwościach maszyny HSV102 Universal – formowaniu opakowań z zakręcanym korkiem. Dzięki
Waszym opiniom, za które dziękujemy, zamierzamy w tej formie informować Was
o nowościach z firmy Velteko także w tym roku.

Formowanie opakowań do wielokrotnego zamykania
na pionowej maszynie pakującej
Jak już wcześniej informowaliśmy, Velteko oferuje, na licencji brytyjskiej firmy Supreme Plastics,
aplikator zamykania strunowego do swoich maszyn pakujących. W międzyczasie Velteko
zainstalowało już kilka maszyn z możliwością formowania opakowania strunowego.
Zamykanie strunowe można zastosować zarówno w opakowaniach z folii termozgrzewalnej, jak
i impulsowo zgrzewalnej foli polietylenowej. Wydajność maszyn z aplikatorem struny wynosi
ok. 55 opakowań/min.
Velteko uważnie śledzi najnowsze kierunki w technikach pakowania produktów do torebek, które
jednoznacznie zmierzają ku pakowaniu w opakowania do wielokrotnego zamykania, i dlatego przedstawia dalsze
możliwości, które producentom żywności, i nie tylko im, umożliwi rozwój produktu także w tym zakresie.
Przykładem takiego nowoczesnego rozwiązania jest maszyna do formowania opakowań stojących zamykanych klapką
(wewnętrzne oznaczenie opakowania „G“). Maksymalna szybkość pracy maszyny HSV101S1 G wynosi
60 opakowań/min, realna robocza wydajność zależy także od systemu dozowania i właściwości produktu.
Kształt opakowania „G“ jest opatentowany
przez firmę Amcor Flexibles pod nazwą „Easy
Pack“a stosowanie tego opakowania jest
możliwe jedynie pod warunkiem stosowania folii
firmy Amcor Flexibles Europe.
Obecnie Velteko zainstalowało dwie maszyny
tego typu w Holandii – pakowanie tartego
sera w najbliższym czasie, na takim samym
produkcie, maszyna instalowana będzie
w Czechach. Oprócz sera ten typ opakowania
nadaje się świetnie do pakowania innych
suchych produktów jak pet-food, kawa itp.
Sposób formowania opakowania do
wielokrotnego zamykania opiera się na
aplikatorze taśmy klejącej na folię, z której
usuwana jest taśma ochronna, klapka
dociskana jest do taśmy
i następuje zamknięcie opakowania.

Opakowanie Doypack z zakręcanym korkiem
formowane na pionowej maszynie pakującej
HSV 102 Universal
Velteko wprowadza kolejną nowość i rozszerza możliwości pionowej maszyny pakującej HSV 102 Universal
o formowanie opakowań doypack z zamykanych zakręcanym korkiem.
Opakowanie typu K, jak oznaczony jest wewnętrznie ten typ opakowania, może mieć wklejone zamykanie
gdziekolwiek w górnym zgrzewie torebki. Opakowania przeznaczone jest dla producentów produktów
płynnych i półpłynnych, którzy mogą teraz oferować swoim klientom produkt w nowym, tanim i wygodnym
opakowaniu.
Do tej pory formowanie torebek zakręcanych korkiem możliwe było tylko na poziomych maszynach
pakujących. Pionowa maszyna HSV 102 Universal przynosi nowe rozwiązanie przy znacznie niższych
kosztach inwestycji w porównaniu z poziomymi maszynami pakującymi.
Velteko oferuje swoim klientom
kompletne rozwiązanie
pakowania tego typu produktów
wraz z dozownikiem płynów, który
jest dostarczany we współpracy
z firmą Jan Riha.
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