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Szanowni Klienci,
Dziękujemy za Wasz czas i uwagę poświęconą naszej firmie w 2007 roku i życzymy wielu
sukcesów w roku 2008.
Trzymacie obecnie w rękach pierwszy w tym roku numer naszego informatora TechNews,
w którym to przedstawiamy nową wersję maszyny HSV 101B wyposażoną w aplikator
wielokrotnego zamykania w postaci „taśmy pamięciowej”. Prezentujemy także maszynę do pakowania
kwaszonej kapusty.

Pionowa maszyna pakująca HSV 101B z aplikatorem
„taśmy pamięciowej“
Velteko ciągle rozwija nowe trendy w pakowaniu, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Obecnie wprowadzamy
kolejną innowację – „taśmę pamięciową” do wielokrotnego zamykania opakowań formowanych na pionowej
maszynie pakującej.
Rozwiązanie to jest, na razie sporadycznie, spotykane w opakowaniach przypraw formowanych na poziomych
maszynach pakujących. Zastosowanie takiego rozwiązania w przypadku poziomej maszyny pakującej jest
stosunkowo proste. Wprowadzenie go do maszyn pionowych jest osiągnięciem na skalę międzynarodową.
Czym właściwie jest “taśma pamięciowa” i co to daje? „Taśma pamięciowa” jest to aluminiowa taśma
wgrzewana wewnątrz opakowania, w jego górnej części, równolegle do zgrzewu poprzecznego. Opakowanie
można otworzyć w zwykły sposób, poprzez odcięcie zgrzewu górnego. Opakowanie może być ponownie
zamknięte poprzez zagięcie w miejscu, gdzie znajduje się „taśma pamięciowa”. Dzięki właściwościom taśmy
zagięcie na opakowaniu zachowuje swój kształt. Zawartość opakowania nie wysypuje się, jest chroniona przed
czynnikami zewnętrznymi, nie traci aromatu.
Taśma pamięciowa może być stosowana
zarówno w torebkach płaskich jak
i z formowanym dnem.
maksymalna wydajność maszyny z
aplikatorem taśmy wynosi 35 torebek/min.
Torebki z “taśmą pamięciową” mają
zastosowanie w pakowaniu przypraw, ziół
i podobnych produktów, których aromat
powinien być zachowany także po
pierwszym otwarciu opakowania.
Velteko w ostatnim czasie zainstalowało
pierwszą tego typu maszynę do
pakowania przypraw.
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Automatyczne pakowanie kwaszonej kapusty

W ostatnich latach Velteko wyprodukowało i zainstalowało kilkanaście linii do automatycznego pakowania
kwaszonej kapusty w opakowanie formowane z roli materiału opakowaniowego. Tego typu urządzenia składają
się z maszyny pakującej, urządzenia dozującego, transportera podającego produkt do urządzenia dozującego
oraz transportera odbierającego gotowe opakowania. Funkcjonalność, wydajność i wytrzymałość urządzeń
została potwierdzona w czasie wieloletniej pracy w firmach naszych klientów.
Do formowania opakowań w tego typu liniach Velteko wprowadza obecnie nowy model maszyny
pakującej – HSV 81, który standardowo produkowany jest w wersji ze stali nierdzewnej i, zależnie od materiału
opakowaniowego, może być wypsażony w szczęki stałogrzejne lub impulsowe (także Ropex).
Linia może być wyposażona w dwa różne dozowniki produktu, stosowane zależnie od objętości pakowanego
produktu. Model DS1 to podstawowe urządzenie do dozowania 1000 g produktu z zalewą, model DS7 pozwala
na zadozowanie od 3 kg
do 5 kg produktu. Zalewa
dozowana jest osobno
za pomocą dozwnika
DS8, który uruchamia się
automatycznie po podaniu
produktu do opakowania.
Zaletą takie rozwiązania jest
samoczynne czyszczenie
układu formująco
– dozującego w czasie
procesu pakowania. Zalewa
zmywa z wnętrza tubusu
pozostałości produktu, jakie
mogą się czasem pojawić
po podaniu kapusty.
Urządzenie dozujące jest
standardowo wykonane
ze stali nierdzewnej
i umieszczone na platformie
nad maszyną pakującą.
Jeżeli wymagana jest
większa wydajność
urządzenie może być
wyposażone w dwa
dozowniki DS1.
Do podawania produktu
stosowany jest specjalny
transporter modułowy
wykonany ze stali
nierdzewnej. Podawienie
produktu do dozwnika jest
automatyczne.
Zależnie od zastosowanego
urządzenia dozującego
wydajność takiej linii
może wynosić od 7 do 35
opakowań/min.
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