SEALPAC RE-serie

volautomatische dieptrekmachines

Perfecte dieptrekprocessen

RE

V o l a u t o m at i s c h e dieptrekmachines

C o m p l e e t , b e t r o u w b a a r, e f f i c i ë n t
Op maat gemaakte,
krachtige technologie

Perfecte dieptrekprocessen

RE

V o l a u t o m at i s c h e dieptrekmachines

Dieptrektoepassingen voor de markten van morgen
In lijn met de eisen van de consumenten stijgen ook de eisen aan de industriële verpakking van voedingsmiddelen. Kwaliteit en versheid zijn net zo belangrijk geworden als een aantrekkelijk uiterlijk,
eenvoudige openingsmethoden en duurzaamheid van de verpakking na gebruik.
De producent verwacht naast hoogste zekerheid voor levensmiddelen en de beste bescherming
voor zijn product de grootst mogelijke efficiëntie in het productieproces. De handel vraagt om een
maximale houdbaarheid, een aantrekkelijke, verkoopbevorderende uitstraling en de beste logistieke
eigenschappen.

Toonaangevende dieptrektechnologie
Of u nu een middelgrote producent bent met een breed productassortiment of een industriële onderneming
met hoge output - voor de verpakking van uw producten vindt u bij SEALPAC efficiënte machines in alle
formaten en met de meest veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
Onze jongste generatie van betrouwbare high-tech machines zal u overtuigen door hun hoge mate van innovatie, waarmee nieuwe normen voor precisie en efficiëntie worden gesteld. Zo bewijzen wij voortdurend
ons vermogen tot vernieuwing met toekomstgerichte dieptrektechnologie, een uiterst bestendige bouwwijze,
de meest moderne materialen en unieke know-how.
U profiteert van betrouwbare en duurzame machines met een economisch energieverbruik en weinig onderhoud die naar wens eenvoudig kunnen worden uitgebreid of omgebouwd.

Touchscreen

Vormstation

Sealstation

Hefsysteem

Snijstation

Eenvoudig te bedienen
display met opslagmogelijkheid voor 40
programma's

Nauwkeurig uitvormen
van harde en zachte folies
met SEALPAC's innovatieve Rapid Air Forming

Minimale omsteltijden
door vereenvoudigde
verwisseling van sealplaten

Constante sealkwaliteit
dankzij solide en hoogwaardige mechanica

Accuraat snijden van folie
in combinatie met krachtige afzuiging voorkomt
ophoping van reststroken

Gestandaardiseerde
onderdelen
Snel en wereldwijd
beschikbaar. Zo worden
eventuele uitvaltijden
aanzienlijk verkort

Hygiënisch ontwerp
Makkelijke reiniging dankzij
afspuitbare constructie
van roestvrij staal

Folieketting
Klemvaste begeleiding van de onderfolie gedurende het
gehele verpakkingsproces

Onderhoudsv r i e n d e l i j k

He av y-dut y h e f s y s t e e m
Onze intelligente bouwwijze garandeert de best mogelijke distributiekrachten met minimale toleranties en
zorgt voor optimale verpakkingsprocessen.

Overtuigende voordelen:
•B
 ewezen systeem met unieke,
modulaire constructie
•B
 ijzonder onderhouds- en
slijtagearm

Alle machines uit de RE-serie hebben weinig
onderhoud nodig en garanderen een zo groot mogelijke beschikbaarheid met geringe uitvaltijden.
Eenvoudig onderhoud:
• Hoge duurzaamheid door stevige constructie
van het machineframe
• Open bouwwijze met makkelijk toegankelijke
onderdelen

Een seriematig succes – a l l e RE - o p l o s s i n g e n i n e e n o o g o p s l a g
Onze jongste generatie van RE-serie dieptrekmachines biedt een optimale oplossing voor
elke uitdaging in moderne levensmiddelenverpakkingen - ongeacht toepassing of capaciteit.

Het gaat om de details:
Capaciteit 1)
Afstand tussen werktuigen
Lengte machineframe 2)
Machinebreedte
Machinehoogte
Hoogte machineframe
Machinegewicht
Folieafwikkelsysteem
Foliebreedte
Afslaglengte 3)
Maximale vormdiepte
Perslucht
Elektriciteit
Koelwater
Beschermingsklasse

sealpac RE15

sealpac RE20

sealpac RE25

sealpac RE30

Het professionele
instapmodel

De flexibele,
compacte machine

De modulaire
professional

De high-tech
oplossing

RE15

RE20

RE25

RE30

tot 8 slagen/minuut

tot 12 slagen/minuut

tot 15 slagen/minuut

tot 15 slagen/minuut

1.450 - 2.090 mm

1.450 - 2.090 mm, 2.450 - 3.090 mm,
afhankelijk van de machineuitvoering
3.450 - 4.090 mm

afhankelijk van de machineuitvoering

4.000 mm

4.000, 5.000, 6.000 mm

4.500 - 12.000 mm

4.500 - 15.000 mm

930 mm

1.070 mm

1.105 - 1.295 mm

1.105 - 1.295 mm

ca. 1.950 mm

ca. 1.950 mm

ca. 1.950 mm

ca. 1.950 mm

950 - 1.070 mm

950 - 1.070 mm

950 - 1.070 mm

950 - 1.070 mm

ca. 2.100 kg

2.200 - 3.000 kg

2.200 - 4.500 kg

3.000 - 6.000 kg

Externe rol 400 mm

Externe rol 400 mm

Externe rol 400 - 1.000 mm

Externe rol 400 - 1.000 mm

320 mm

320, 360, 420, 460 mm

285 - 650 mm

285 - 650 mm

150 - 400 mm

150 - 600 mm

150 - 1.000 mm

150 - 1.000 mm

120 mm

120 mm

190 mm

190 mm

min. 6 bar (90 PSI)

min. 6 bar (90 PSI)

min. 6 bar (90 PSI)

min. 6 bar (90 PSI)

400 V/ 3 x 230 V, 50/60 Hz

400 V/ 3 x 230 V, 50/60 Hz

400 V/ 3 x 230 V, 50/60 Hz

400 V/ 3 x 230 V, 50/60 Hz

60 l/uur

80 l/uur

afhankelijk van de machineuitvoering

afhankelijk van de machineuitvoering

IP65

IP65

IP65

IP65

Capaciteit afhankelijk van toepassing, folie, verpakkingsdiepte, enz.
Framelengtes boven 15.000 mm op aanvraag.
3)
Afslaglengtes boven 1.000 mm op aanvraag.
1)

2)

Flexibel in gebruik – a l l e t o e pa s s i n g e n i n é é n m a c h i n e
Met een dieptrekmachine van SEALPAC kiest u voor de hoogste flexibiliteit.
Zo profiteert u ook van toekomstige trends.

HARDFOLIE-MAP

ThermoSkin

Tenderpac

Flex-vacuüm

ShrinkStyle ®

Voor een exacte realisatie
van aantrekkelijke verpakkingsvormen in Modified
Atmosphere Packaging

Strak gesealde inhoud
voor een aantrekkelijke
productpresentatie zelfs verticaal

Innovatieve narijping van
voorverpakt vers vlees
in een tweekamersysteem

Voordelige standaardtoepassing met behulp
van twee flexibele folies

Innovatieve krimptechnologie die het rijpingsproces van kaas of vers
vlees bevordert

EasyPeelPoint
Innovatieve openingsmethode,
die minder gevoelig is voor het
zogenaamde koud sealen

Klantspecifieke vormen
Zorgen voor een aantrekkelijke
productpresentatie

Contourversnijding
Het exact uitsnijden van de
vorm zorgt voor vlekkeloze
en aantrekkelijke verpakkingen

R apiD AIR F o r m i n g

Hygiënisch o n t w e r p
Beste veiligheid voor levensmiddelen
door hoogste hygiëne. De uitstekende toegankelijkheid van onderdelen in
de machine zorgt voor een eenvoudige en grondige reiniging.

Netjes opgelost:
•K
 antel- en verwijderbare
zijbeplating
• Afgeronde hoeken
• Afgeronde randen

Ons unieke Rapid Air Forming werkt volledig zonder stempels. Het systeem zorgt voor nauwkeurig
uitvormen, zelfs in meer veeleisende hardfolietoepassingen en bespaart energie doordat voorverwarming niet nodig is.
Uw voordelen:
• Kortste opstarttijden van de machine
• Verstevigde hoeken met dunnere foliesoorten
• Hoge snelheid door korte vacuüm- en
ventilatietijden

EasyPeelPoint, ThermoSkin en TenderPac zijn merken van SEALPAC GmbH. ShrinkStyle® is een geregistreerd handelsmerk van SEALPAC GmbH. Versie 12/2010.

volautomatische dieptrekmachines

meer mogelijkheden:
Met een dieptrekmachine van SEALPAC kiest u voor innovatieve
technologie die niet alleen de standaard van vandaag bepaalt,
maar ook die van morgen. Zo kunt u voortdurend voldoen aan de
hoge eisen van consumenten en retailers, terwijl u efficiënt produceert en nieuwe markten aanboort.
Kortom:
Met SEALPAC blijft u de progressie altijd één stap vooruit!

En altijd met goede service.
Onze service specialisten installeren de dieptrekmachines tot een
optimaal werkende verpakkingslijn. Daarnaast verzorgen wij vanzelfsprekend de opleiding en training van de machine-operators
en technici van uw bedrijf:

å +31 (0) 321 319 616
Buiten kantooruren wordt u automatisch doorverbonden met de
dienstdoende service technicus. Onze servicedienst is bereikbaar
dagelijks van 6 tot 22 uur. Op zaterdag is dit van 8 tot 16 uur.

SEALPAC – maximale flexibiliteit.
Als kwaliteitsonderneming zetten wij ons in voor de doelstellingen
en het succes van onze klanten. Samen bereiken wij winstgevende oplossingen met een hoge, compromisloze kwaliteit. Flexibel
en met volledige inzet zoeken wij individuele richtingen die uw
toekomst mede zullen vormen.
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