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LINIA
FORMUJĄCA
I ZAMYKAJĄCA
OPAKOWANIA

The vertical packaging machine experts



Pakowanie delikatnych
produktów

Niska – 360mm – wysokość opadania w celu
ostrożnego pakowania delikatnych produktów

Prawie zerowy odsetek uszkodzonych produktów

Zachowanie struktury i jakości pakowanego produktu

Własne mieszanki produktów

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3

Więcej różnych produktów
w jednej torebce
Więcej dozowników na jednym urządzeniu
umożliwia stworzyć własną mieszankę
w poszczególnych opakowaniach.

1600 mm

360 mm

US-100

PIONOWE MASZYNY
PAKUJĄCE



8 podstawowych typów opakowań na jednej maszynie

Torebka
Pirouette Expander

Opakowanie typu
„Bloczek“

„Bloczek“
z zaznaczonymi
krawędziami

„Bloczek“
ze zgrzanymi
krawędziami

Stojąca ze
złożonym dnem

Stojąca z
zaznaczonymi
krawędziami

Stojąca ze
zgrzanymi
krawędziami

Modułowa konstrukcja US-100 umożliwia formowanie
8 podstawowych typów opakowań w szerokim
zakresie ich wariantów, włącznie z wielokrotnym
zamykaniem Tin Tie i innymi licznymi modyfikacjami.



Modyfikacje rozszerzające funkcje opakowania
Zawinięcie zgrzewu górnego

TOP 180
+ HOTMELT

TOP 180
+ ETYKIETA

TOP 180
+ TIN TIE

TOP 360
+ HOTMELT

TOP 360
+ ETYKIETA

TOP 360
+ TIN TIE

E 90
+ HOTMELT

E 90
+ ETYKIETA

E 270
+ HOTMELT

E 270
+ ETYKIETA

E 270
+ TIN TIE
+ ETYKIETA



Praktyczne i funkcjonalne rozwiązania
Euro otwór

Jedna z najczęściej
spotykanych modyfikacji.

Tin Tie
Tin Tie jest sprawdzonym
systemem wielokrotnego
zamykania do szerokiego
zakresu produktów.
Zalecamy stosowanie
przede wszystkim
w pakowaniu kawy
i herbaty.

Etykieta
Najprostsze wielokrotne
zamykanie. Dodatkowo
etykieta może mieć
własny projekt.

Expander
Oprócz większego przekroju
dostępnego do napełniania
torebka zyskuje także większą
powierzchnię reklamową
na przedniej i tylnej stronie,
można ją także wyposażyć
w szereg modyfikacji.

EASY
PEEL



Prosta obsługa maszyny

Graficzny interface dla intuicyjnego
wprowadzania parametrów pracy maszyny

Przemysłowy PC z dużym ekranem dotykowym

Intuicyjna obsługa za pomocą ikon
i informacji tekstowych

Pomoc przy wyborze parametrów roboczych

500 pozycji pamięci nastaw parametrów roboczych
(receptur) z możliwością exportu lub tworzenia
kopii zapasowych

Możliwość automatycznego wyboru programu
(receptury) wczytaniem kodu kreskowego

Identyfikacja obsługi za pomocą karty lub chipu RFID

Instrukcja obsługi, schemat połączeń itd. także
w terminalu maszyny

Manager obrazów – import, eksport, usuwanie obrazów
na terminalu i zdjęcia z zainstalowanej kamery

Manager video – możliwość wgrywania i przegrywania
plików video (np. instrukcje video)

Rozległy zakres pomocy

Dataservice Visual



Dataservice
Support

1000110110110
0011101011001
1101100101001

1000110110110
0011101011001
1101100101001

Dataservice
Visual

Dataservice
OPC

OPC

Dataservice VELTEKO

Łatwe utrzymanie bieżące
Dataservice support

Wyznaczanie interwałów serwisowych zgodnie ze sposobem pracy maszyny

Rozległa samodiagnostyka i monitoring

Regulowane prawa dostępu do poszczególnych elementów sterujących

Czujniki z konektorami do łatwej wymiany

Interaktywna instrukcja obsługi, katalog części dedykowany do konkretnej
konfiguracji maszyny

Automatyczna kontrola szczelności elementów pneumatycznych

Wsparcie centrum serwisowego VELTEKO

3 pakiety

Parametry techniczne
Solidna, zaawansowana konstrukcja modułowa zapewnia
wysoką niezawodność i długą żywotność

Wysokiej jakości materiały i markowe komponenty
światowych producentów

Wszystkie funkcje maszyny są kontrolowane przez wydajny
komputer przemysłowy

US-100

Maks. objętość opakowania 3 litry

Maks, wymiary dna opakowania 60 × 40 mm

Min. wymiary dna opakowania 180 × 100 mm

Maks. wysokość opakowania 330 mm

Maks. szerokość folii 650 mm



1 maszyna do ponad
100 wariantów
opakowań

Maks. wydajność
200 opakowań/min

5–45 min czasu
przezbrojenia
do innego typu
opakowania

Ponad 16 wariantów
torebek

Streamline ultrasonic
technology

OGÓLNOŚWIATOWA SPRZEDAŻ

Kontakt
VELTEKO CZ s.r.o.
K Borovičkám 1716
258 01 Vlašim
Česká republika
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

Zawartośćniniejszegokataloguniestanowioferty
zawarcia umowy, obietnicy zawarcia umowy lub
jakiegokolwiek działaniaprawnego VELTEKOs.r.o.
niezależnie od jego zawartości lub oznaczenia.
VELTEKO s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji maszyn pokazanych i opisanych w
tym katalogu w dowolnym momencie. Zdjęcia
maszyn mają jedynie charak ter poglądowy
i mogą zaw ie r ać opc jona lne akcesor i a .
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem, aby
uzyskać ofertę dostosowaną do potrzeb.

RYNKI, NA KTÓRYCH ZNAJDZIECIE DYSTRYBUTORA VELTEKO

Państwa dystrybutor VELTEKO

www.velteko.pl
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Więcej z naszego
programu produkcji

Maksymalna szczelność
i doskonały wygląd
zgrzewu

Wyjątkowo wysoka
siła zgrzewania

400 opakowań/ min
w wersji Twin
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(5729 mm)

maks. 650 mm

∅ 800 mm

Podstawowe wymiary konkretnego
wykonania linii US-100

Waga kombinacyjna →

VERSATILE-280

SLIM-210


