
US-100

UZAVÍRACÍ
A BALICÍ LINKA

The vertical packaging machine experts



Balení křehkých produktů
Nízká pádová výška 360 mm pro šetrné dávkování
a balení křehkých produktů

Téměř nulové procento rozbití produktu

Zachování struktury i kvality baleného produktu

Vlastní mixy produktů

produkt 1 produkt 2 produkt 3

Více druhů produktů
v jednom sáčku
Více dávkovačů na jednom stroji vám
umožňuje vytvořit vlastní mix komodit
v jednotlivých baleních.

1600 mm

360 mm

US-100

VFFS



8 základních typů sáčků na 1 stroji

Modulární konstrukce US-100 umožňuje tvořit
z 8 základních typů sáčků širokou škálu variací
řešení včetně znovuuzavírání Tin Tie a celé řady
dalších typů modifikací.

Pirouette
Pouch Expander

Sáček
typu

špalíček

Špalíček
s vyznačenými

hranami

Špalíček
s provařenými

hranami

Stojací
se složeným
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Stojací
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Stojací
s provařenými

hranami



Modifikace rozšiřující funkce sáčků

Top Seal Folding

TOP 180
+ HOTMELT

TOP 180
+ ETIKETA

TOP 180
+ TIN TIE

TOP 360
+ HOTMELT

TOP 360
+ ETIKETA

TOP 360
+ TIN TIE

E 90
+ HOTMELT

E 90
+ ETIKETA

E 270
+ HOTMELT

E 270
+ ETIKETA

E 270
+ TIN TIE
+ ETIKETA



Praktická a funkční řešení
Eurootvor

Jedna z nejběžnějších
modifikací sáčků.

Tin Tie
Tin Tie je ověřené
znovuuzavírání sáčku vhodné
pro široké spektrum produktů.
Doporučujeme jej především
pro balení čaje a kávy.

Etiketa
Nejjednodušší
znovuuzavírání sáčku.
Etiketa může mít navíc
vlastní design.

Expander
Kromě většího plnícího
průřezu poskytuje sáček
i větší reklamní plochu
na přední a zadní straně
a je možné ho vybavit
řadou modifikací.

EASY
PEEL



Jednoduché ovládání stroje

Grafické rozhraní pro intuitivní nastavení
provozních parametrů stroje

Průmyslový počítač s velkou barevnou obrazovkou

Intuitivní ovládání pomocí ikon nebo tlačítek
s textovým popisem

Podpora při volbě provozních parametrů

500 pamětí nastavení provozních parametrů
(receptur) s možností exportu a zálohování

Možnost automatického výběru programu
(receptury) načtením čárového kódu

Identifikace obsluhy stroje kartou nebo čipem RFID

Manuál ke stroji, schéma zapojení,
atd. na terminálu

Správce obrázků – import, export, smazání
obrázku na terminálu a možnost pořídit obrázek
z instalované kamery

Správce videa – možnost vkládání a přehrávání
videosouborů

Rozsáhlá nápověda

Dataservice Visual



Dataservice
Support
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Dataservice
Visual

Dataservice
OPC

OPC

Dataservice VELTEKO

Snadná provozní údržba
Dataservice support

Hlídání servisních intervalů dle typu provozu stroje

Rozsáhlá autodiagnostika a monitoring

Nastavitelná přístupová práva k jednotlivým ovládacím prvkům

Snímače s konektorem pro snadnou výměnu

Interaktivní manuál a Katalog náhradních dílů pro konkrétní konfiguraci stroje

Automatická kontrola těsnosti pneumatických prvků

Podpora servisního centra VELTEKO

3 balíčky

Technické parametry
Robustní sofistikovaná modulární konstrukce pro vysokou
spolehlivost a mnohaletou životnost stroje

Kvalitní materiály a značkové komponenty od renomovaných
světových výrobců

Všechny funkce stroje řízeny výkonným
průmyslovým počítačem

US-100

Max. objem sáčku 3 litry

Min. rozměr dna sáčku 60 × 40 mm

Max. rozměr dna sáčku 180 × 100 mm

Max. výška sáčku 330 mm

Max. šířka fólie 650 mm



CELOSVĚTOVÝ PRODEJ

Kontakty
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. Michala 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

Obsah tohoto katalogu není nabídkou k uzavření
smlouvy, př íslibem k uzavření smlouvy ani
jakýmkol iv právním jednáním společnost i
VELTEKO s.r.o . bez ohledu na jeho obsah
či označení . VELTEKO s.r.o . s i vyhrazuje
právo kdykoliv změnit technické údaje strojů
zobrazených a popsaných v tomto katalogu.
Fotografie strojů jsou pouze informativní amohou
obsahovat součásti volitelného příslušenství.
Prosím, kontaktujte svého lokálního distributora
a získejte nabídku na míru vašich požadavků.

TRHY, NA KTERÝCH NALEZNETE DISTRIBUTORA VELTEKO

Váš distributor VELTEKO

www.velteko.cz
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Více z našeho
výrobního
programu

Maximální těsnost
a perfektní vzhled svarů

Extrémně velká
svařovací síla

400 sáčků/min
v twinovém provedení

1 stroj pro více
než 100 různých
variant sáčků

Max. výkon
200 sáčků/min

5–45 min
přenastavitelnost
na jiný typ sáčku

Více než 16 variant
sáčků typu doypack

Streamline ultrasonic
technology

VERSATILE-280

SLIM-210
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(5729 mm)

max 650 mm

∅ 800 mm

Základní rozměry konkrétního
provedení linky US-100

Multihead weigher →


