DRUGI SYSTEM ZGRZEWANIA

– formowanie torebek do wielokrotnego zamykania na
maszynie VELTEKO VFFS
Firma VELTEKO podąża za najnowszymi trendami w pakowaniu produktów w torebki foliowe. Często spotykanym
zadaniem w ostatnim czasie jest formowanie opakowań do wielokrotnego zamykania. Rozwiązanie tego
problemu polega np. na formowaniu torebek w oparciu o dwa układy zgrzewania. Pierwszy z nich składa
się ze wspólnego zgrzewu, który nie tylko zapewnia szczelność, ale także bezpieczeństwo – nie ma dostępu
do zawartości opakowania bez mechanicznego uszkodzenia zgrzewu. Drugi system składa się z różnych
elementów (patrz poniżej) aplikowanych do opakowania i pozwalających na zamknięcie torebki po
rozerwaniu pierwszego zgrzewu. Specjalnym przykładem użycia drugiego sposobu zgrzewania jest szczelny
zgrzew zapewniający bezpieczeństwo opakowania (nie może być otwarte po raz pierwszy bez widocznego
uszkodzenia) z możliwością ponownego zamknięcia. Takim systemem jest np. użycie zakręcanego korka.
Obecnie oferujemy klientom różne kombinacje torebek foliowych takich jak klasyczne “poduszki” (typ A), torebki
stojące (B, C), torebki stojące ze zgrzanymi krawędziami (F), doypack (J), “bloki” (E), z nakrętką (G) itd (więcej na
www.velteko.eu) I różne systemy wielokrotnego zamykania.

Najczęściej spotykanymi systemami wielokrotnego zamykania są:
-

Zamykanie strunowe (zastosowanie w torebkach A, B, C, F, J)
Zamykanie taśmą dwustronnie przylepną (zastosowanie w torebkach G)
Zamykanie etykietą (zastosowanie w torebkach A, B, C, F, E)
Zamykanie nakrętką (zastosowanie w torebkach J – doypack)

Zamykanie strunowe
VELTEKO wprowadziło system zamykania strunowego w kooperacji z brytyjską firmą Supreme Plastics (obecnie
cześć firmy Zip-Pak). Dalszy rozwój tej aplikacji doprowadził do opracowania aplikatora struny do opakowań
A, B, C, F z użyciem zgrzewu poprzecznego i do opakowań J z użyciem zgrzewu wzdłużnego. Wydajność
maszyn z zamykaniem strunowym dochodzi do 55 opakowań/min zależnie od typu opakowania, materiału
opakowaniowego i pakowanego produktu. Zastosowanie zamykania strunowego jest odpowiednie zarówno
dla produktów sypkich, w małych cząstkach jak i proszkowych (karma dla zwierząt, napoje instant, mrożone
warzywa)

Zamykanie taśmą dwustronnie klejącą
VELTEKO wprowadziło system zamykania taśmą dwustronnie klejącą w kooperacji
z firmą Amcor Flexibles Europe.
Stojące torebki z wielokrotnie
zamykaną klapką (według oznaczeń
VELTEKO typ G) są formowane na
pionowej maszynie pakującej
z szybkością 60 opakowań/min.
Forma opakowania G jest
opatentowana przez Amcor Flexibles
Europe pod nazwą “Easy Pack” i jej
zastosowanie jest możliwe wyłącznie
na folii dostarczonej przez Amcor
Flexibles Europe.
Pakowanie w torebki foliowe z wielokrotnie zamykaną klapką (typ G) ma zastosowanie dla produktów
niepylących (tarty ser, suszone owoce, karma dla zwierząt, kawa ziarnista itp)

Zamykanie etykietą

Zamykanie nakrętką

System ponownego zamykania opakowań za
pomocą specjalnej etykiety ma szczególne
zastosowanie dla torebek stojących z formowanym
dnem (C, F) i tzw. bloków (E). W niektórych
przypadkach etykieta może pełnić funkcję zgrzewu.
Dla zastosowania tej funkcji maszyna Velteko
jest wyposażona w aplikator etykiet, który daje
możliwość umieszczania etykiety w dowolnym
miejscu opakowania. Etykieta może być jedno
lub dwuwarstwowa z różnym poziomem lepkości
zależnie od położenia na opakowaniu. Pakowanie
produktów w opakowania zamykane etykietą ma
zastosowanie dla drobnych produktów (ziarna, ryż,
makaron, suszone owoce, karma dla zwierząt, kawa
ziarnista itp)

Do tej pory formowanie opakowań typu „J“
– doypack było wykonywane przede wszystkich
na pionowych maszynach pakujących. Zgodnie
z posiadanymi przez nas informacjami VELTEKO jest
jedną z trzech firm europejskich, które opracowały
i opatentowały własny system formowania
opakowań doypack na pionowej maszynie
pakującej, z możliwością zamykania nakrętką.
System pakowania w opakowania typu doypack
z nakrętką na pionowej maszynie pakującej jest
innowacyjny w skali świata, i łączy w sobie zalety
pakowania na pionowej maszynie pakującej
(niski koszt, małe wymagania co do przestrzeni,
możliwość formowania różnych opakowań na tym
samym urządzeniu) z funkcjonalnością opakowania
J – doypack z nakrętką. Ten typ opakowania ma
zastosowanie szczególnie dla płynów lub produktów
półpłynnych (napoje, majonez, ketchup, dressingi)

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

