
Pionowa maszyna
pakująca



Szybkie
przezbrajanie do

innego typu
opakowania

Maksymalna
szerokość torebki

360 mm

Prosta
w sterowaniu
oraz utrzymaniu

Optymalna relacja cena/szybkość pracy dla podstawowych opakowań

- Automatyczne centrowanie folii

- Gładkie/Próżniowe pasy posuwu folii

- Czujnik znacznika folii

- Mechaniczny/Pneumatyczny stolik
do łączenia folii

- Korpus maszyny ze stali nierdzewnej

- Autodiagnostyka i rozwiązywanie
problemów

CECHY MASZYNY

Więcej informacji…

- 10“ kolorowy ekran dotykowy

- Przemysłowy PC

- Intuicyjna obsługa oraz przewodnik
na panelu

- Pamięć programów ustawień maszyny

INTERFACE GRAFICZNY

DATASERVICE

- Wsparcie serwisowe on-line

- Zarządzanie danymi on-line

- Dostępne oprogramowanie OPC
dataservice

80
opakowań/min.

maks. szybkość

Do20 l
objętości

opakowań

Łatwy
w czyszczeniu

korpus ze stali
nierdzewnej



Stojąca torebka
ze złożonym dnem
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Stojąca torebka
z zaznaczonymi krawędziami
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Torebka z fałdą boczną
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Poduszka
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4 TYPY PODSTAWOWYCH OPAKOWAŃ

MODYFIKACJE

Taśma reklamowa Euro otwór

Etykieta Uchwyt



PRIME-360

Tryb pracy Tryb krokowy

Wydajność 80 opakowań poduszka/min.

Maks. szerokość zgrzewu poprzecznego 360 mm

Ochrona IP54

Materiały konstrukcyjne AKV VELTEKO
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Misja VELTEKO
Zapewnić klientom na całym świecie szeroką gamę
wszechstronnych i specjalistycznych rozwiązań
pionowego pakowania dostosowanych do ich
indywidualnych potrzeb.

Zaawansowana Inżynieria, Projektowanie i Konstrukcja

Najwyższa niezawodność i wyjątkowo długa żywotność
serwisowa są bezpośrednim wynikiem najnowocześniejszej
inżynierii i projektu VELTEKO, w połączeniu z precyzyjną
produkcją w Republice Czech przy użyciu najwyższej
jakości materiałów i markowych komponentów.

Dostarczamy kompletne systemy pakujące
Systemy towarzyszące linii pakującej

Inżynieria niestandardowych projektów

Wsparcie techniczne i inżynieryjne w całym cyklu życia systemu
pakowania

ZBIORNIK
BUFOROWY

DOZOWNIK

MASZYNA
PAKUJĄCA

PRODUKT
W OPAKO-
WANIACH

PRODUKT

Parametry techniczne



Więcej z naszego programu produkcji

URZĄDZENIA
DOZUJĄCE

Kompleksowa gama urządzeń dozujących
i wag do szerokiej gamy produktów
spożywczych i niespożywczych.

Dozowniki objętościowe talerzowe,
objętościowe kubkowe i ślimakowe

Dozujące wagi liniowe wibracyjne i pasowe

100 różnych wariantów opakowań na jednej
maszynie

200 opakowań/min maksymalna wydajność

5 - 45 min przezbrojenie do innego typu
opakowania

Ponad 16 wariantów opakowań DOYPACK

VERSATILE-280

ŚWIATOWA SIEĆ SPRZEDAŻY

Kontakt
VELTEKO CZ s.r.o.
K Borovickam 1716
258 01 Vlasim
Czech Republic
Tel. +420 317 846 473
velteko@velteko.cz

VELTEKO POLSKA Sp. z o. o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
Polska
Tel. + 48 61 650 34 07
velteko@velteko.pl

OOO «ВЕЛТЕКО РУС»
4-ая Тверская-Ямская, д. 33/39
125047 г. Москва
Российская Федерация
Тел. +7 495 799 93 78
velteko@velteko.ru

REGIONY OBSŁUGIWANE PRZEZ DYSTRYBUTORÓW VELTEKO

www.velteko.pl
Zawartość tego folderu nie stanowi oferty zawarcia umowy, obietnicy zawarcia umowy ani nie daje podstaw do jakichkolwiek relacji
prawnych wobec firmy VELTEKO s.r.o. oraz spółek grupy VELTEKO s.r.o. niezależnie od ich treści lub oznaczeń. VELTEKO s.r.o.
oraz spółki grupy VELTEKO s.r.o. zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji maszyn pokazanych i opisanych
w niniejszym katalogu. Zdjęcia maszyn publikowane są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i mogą zawierać opcjonalne
akcesoria. Proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu otrzymania oferty dostosowanej do swoich wymagań.


