
   

Record
Společnost Record vyrábí moderní 
horizontální fl owpack stroje, odolné a 
spolehlivé.
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Horizontální stroje

Jaguar

Jedná se o technologicky vyspìlý, spolehlivý fl owpack balicí stroj s exkluzivními doplòky, které jsou zkonstruovány k použití v 
automatických vysoce výkonných linkách nebo pro balení v modifi kované atmosféøe (MAP). 
Jaguar je schopen udržet v prùbìhu èasu konstantní kvalitu produktu, zajišťuje nepøetržitost výroby. Stroj byl peèlivì navržen, 
s rùznými typy automatických plnicích systémù a pøíslušenstvím, které umožòují modifi kaci a adaptaci pro další výrobu. 

Kompletní øada horizontálních fl owpack strojù  je vhodná pro jakékoliv potøeby fl exibilního balení jak potravin, tak 
nepotravináøských výrobkù. Tyto balicí stroje jsou vhodné pro všechny druhy prùmyslových odvìtví, pro požadavky malé, 
støední i vysoké produkce. 

Spoleènost Record, založená v roce 1965 v Itálii, navrhuje a vyrábí moderní horizontální fl owpack stroje, odolné a spolehlivé, 
propojené s modulárními složenými automatickými podavaèi, lze je snadno integrovat do automatických balicích systémù. Od 
poèátku své existence Record stále zlepšuje a pøizpùsobuje své stroje vývoji potravináøského i nepotravináøského prùmyslu, 
zaruèuje zákazníkùm provozní bezpeènost a plynulost, vysokou rychlost výstupu a vìtší faktor kvality. 

• Vysoká výkonnost pøi vysoké 
rychlosti

• Až 1000 balení/min. 
• Výrobky malé a støední velikosti 
• Vhodné pro pravidelné produkty 
• Balení v MAP

Použitelné pro: 
• peèivo  
• maso 
• pizza 
• ovoce a zelenina 
• lahùdky 
• mléèné výrobky 
• non food 
• farmaceutické výrobky atd.

Jaguar Top Seal 

Verze stroje „Top Seal“ je model s podélným svaøováním na horní èásti balení, je považována 
za ideální pro balení produktù nároèných k pøepravì. 
Rysy 
• Vysoká výkonnost pøi støední velikosti  
• Až k 130 balení/min. 
• Výrobky malé a støední velikosti 
• Vhodné pro nepravidelné produkty 

Vlastnosti
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Panda Top Seal 

Verze stroje „Top Seal“ je model s podélným svaøováním na horní èásti balení, je 
považována za ideální pro balení produktù nároèných k pøepravì. 
Rysy 
• Vysoká technologie pøi støední rychlosti 
• Až 200 balení za minutu 
• Výrobky malé a støední velikosti 
• Vhodné pro nepravidelné produkty  

Panda 

Flowpack stroj Panda, že je vhodný pro balení všech typù pevných produktù, potravin a nepotravináøských výrobkù, a to díky 
rozsáhlým možnostem pøizpùsobení stroje požadavkùm klienta, až rychlostí 300 balíèkù za minutu. 
Použití vysoce kvalitních mechanických a elektronických materiálù zajišťuje konstantní efektivitu výroby v prùbìhu èasu a 
vynikající výsledky hotového balení. Stroj je navržen tak, aby mohl být zapojen do rùzných balicích a plnicích systémù. 

• Vysoká technologie pøi støední rychlosti 
• Až 300 balení/min. 
• Výrobky malé a støední velikosti 
• Vhodné pro pravidelné produkty 
• Balení v MAP

Použitelné pro: 
• chléb a peèivo
• maso 
• koláèe 
• pizza 
• ovoce, zelenina
• lahùdky 
• mléèné výrobky 
• non food 
• farmaceutické výrobky atd.

Rotaèní hlava èelistí

Super svár „Long Dwell“

Vlastnosti
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Scorpion 

Scorpion fl owpack stroj se vyznaèuje snadným a intuitivní použitím, je ideální pro balení pevných potravin i nepotravináøského 
zboží, s maximální rychlostí 240 balíkù za minutu. Peèlivý výbìr kvalitních mechanických a elektronických materiálù pro 
konstrukci stroje zajišťuje stabilní produkci v prùbìhu èasu a vynikající výsledné balení výrobku. 
Dostupný model „Spodním svár“ je ideální pro balení s podélným svaøováním na spodní èásti obalu, vhodné pro výrobky, 
které se snadno pøeváží. 

• Kompaktní velikost, vysoký výkon  
• Vysoká technologie pøi støední rychlosti 
• Výrobky malé a støední velikosti 
• Vhodné pro pravidelné produkty 

Použitelné pro: 
• pekárny, cukroví 
• pizza 
• ovoce a zelenina
• obèerstvení 
• nepotravináøské výrobky atd.

Scorpion Top Seal 

Verze stroje „Top Seal“ je model s podélným 
svaøováním na horní èásti balení, je považována za 
ideální pro balení produktù nároèných k pøepravì. 

Rysy 
• Nové øešení, nový výkon
• Až 100 balení za minutu 
• Výrobky støední a velké velikosti 
• Ideální pro výrobky s promìnnou délkou 
• Vhodné pro nepravidelné produkty 

Scorpion Duplex 

Scorpion DUPLEX mùže balit výrobky v podložních miskách a samostatnì v tom stejném stroji. 

Vlastnosti
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Další verzí stroje je Tigre Top Seal 

Model se vyznaèuje podélným svaøováním na horní èásti balení.

Tigre 

Tigre MAP je vysoce výkonný fl owpack stroj na balení výrobkù v ochranné atmosféøe, které prodlužuje trvanlivost výrobkù 
podléhajících zkáze. Tento stroj mùže být vybaven s tìsnicí hlavou BM - Box Motion Head s cílem dosažení lepšího sváru a 
lépe chránìného balení. 

Tigre Top Seal

Hlava Box Motion

Ideální pro produkty velkých 
rozmìrù a pro citlivý typ fólie, 
který je obtížné svaøit 

Vlastnosti

• Výkonný fl owpack pro 
prodloužení životnosti 
výrobku 

• Až 100 balení za minutu 

• Ideální pro velké produkty 

• Ideální pro citlivý typ fólie, 
který je obtížné svaøit  

• Balení v MAP


