
   

Turbovac
vakuové 
stroje

Nizozemská společnost Turbovac je 
jedním z průkopníků strojů pro vakuové 
balení. 



Strana 2 objednavky@petruzalek.cz

Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60 let zkušeností 
s øemeslnou dovedností, nejmodernìjším designem a výrobní technologií.

Spolehlivost, trvanlivost a inovace
Díky neustálému vývoji svých výrobkù, moderním technickým øešením a výrobním zaøízením se  Turbovac prokazatelnì 
osvìdèil jako jeden z lídrù na trhu vakuových balicích strojù, které jsou známy pro svou kvalitní konstrukci, spolehlivost a 
dlouhou životnost.

Kompletní sortiment
Turbovac nabízí kompletní produktovou øadu, která splòuje i nejnároènìjší potøeby vakuového balení a z tohoto dùvodu se 
jeví jako ideální øešení pro podniky zpracovávající potraviny.

Pøední znaèka
Stroje Turbovac jsou distribuovány do více než 70 zemí, což ji øadí mezi jednou z vedoucích znaèek ve vakuových balicích 
strojích po celém svìtì. Místní síť prodejcù Turbovac zaruèuje rychlý servis, dostupnost náhradních dílù a poradenství na míru.

Nìkteré z nejnovìjších inovací Turbovac:
• Snadno srozumitelné, transparentní výrobní øady.
• Snadná a rychlá výmìna svaøovacího drátu.
• Snadno odnímatelné silikonové lišty pro èištìní prostoru za lištou.
• Hygienický design pro snadné èištìní.
• Intuitivní digitální øídící jednotka, snadno nastavitelná a èitelná.

Digitální øídící jednotka s LCD displejem

Øídicí jednotka je pro nové øady strojù kompletnì pøepracována. Jednoduchost a uživatelská pøívìtivost byly výchozím bodem 
pøi novém zpracování. Menší stroje mají øídicí jednotku se základním nastavením: vakua a èasu. Plug-and-play (Zapoj & 
Používej) design stroje umožòuje snadnou instalaci a nevyžaduje žádné zvláštní nastavení v pøípadì 90% instalací.

Profesionální stroje jsou standardnì vybaveny øídicí jednotkou s 10 programy, které umožòují vysoký stupeò fl exibility díky 
možnosti variabilního nastavení a ukládání programù. Vyspìlejší stroje mohou být vybaveny senzorem pro øídicí systém s 
10-ti programy. Senzor zaruèuje nejkratší dobu cyklu a optimální výsledek vakuového balení, protože pøesnì mìøí hodnoty 
vakua.

• Èasovì øízené stroje s 10 programy lze následnì snadno pøestavit na øízení pomocí senzoru. 
• Speciální H2O program umožòuje balení tekutin a výrobkù s vysokým obsahem vody.
• Funkce vychladnutí prodlužuje interval pro výmìnu oleje a zvyšuje životnost pumpy.
• Indikace servisního zásahu na základì poètu cyklù nebo provozního èasu.

Turbovac
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Øady:

Stolní modely - Plug & Play (Zapoj & Používej)
Mobilní stroje - Univerzální
Dvoukomorové modely - Flexibilní a snadno ovladatelné
Automatická balicí linka Turbovac - Pro kontinuální provoz
Stroje pro zatavování misek - Nízké investice, snadné programování a vysoká fl exibilita
Turbovac Thermoforming stroje - K dispozici pro fl exibilní i tvrdé fólie
Ponorná lázeò - Pro smršťovací balení

Turbovac stolní modely

Nejlepší volba pro restaurace, pohostinství, stánkový 

prodej jídla a dodavatele obèerstvení.

Turbovac

Model
Délka 
sváru  
mm

Max. výška 
výrobku 

mm

Užitná velikost 
komory mm 

(š x h x v)

Vnìjší rozmìry  
mm (š x h x v)

Váha 
kg

Kapacita 
pumpy 

m3

Interval
 cyklu 
pumpy

Table Top S20 280 110 280 x 310 x 110/140 360 x 500 x 340 25 8 20-40 sec

Table top S30 320 160 320 x 330 x 160 430 x 550 x 410 50 16 20-30 sec

Table Top S40 420 180 max. 420 x 370 x 180 530 x 590 x 460 60 21 20-30 sec

Table Top S50 320 100 900 x 330 x 100 990 x 530 x 430 115 21 20-30 sec
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Nejlepší volba pro øeznictví, restaurace, hotelové kuchynì, nemocnice, stravování a potravináøský prùmysl.

Tøi produktové øady:
1. Transparentní kryt, vizuální kontrola, napøíklad pro balení mokrých a tekutých produktù.
2. Plnì nerezová øada vysoce výkonných prùmyslových strojù, s rovnou pracovní plochou, která se snadno èistí.
3. Hliníková øada, s vynikajícím pomìrem cena/kvalita.

Transparentní víko & nerezová komora 

Turbovac mobilní stroje

Model
Délka 
sváru  
mm

Max. výška 
výrobku 

mm

Užitná velikost 
komory mm

(š x h x v)

Vnìjší rozmìry  
mm (š x h x v)

Váha 
kg

Kapacita 
pumpy  m3

Interval 
cyklu 

pumpy

MOBILE M10 2 x 420 220 440 x 420 x 220 655 x 615 x 1020 120 21 nebo 40 20-40 sec

MOBILE M20 2 x 520 220 500 x 520 x 220 715 x 715 x 1020 180 40 nebo 63 25-35 sec

MOBILE M30 320 100 900 x 330 x 100 990 x 530 x 1020 140 40 nebo 63 20-25 sec
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Nerezové víko & rovná pracovní plocha 

Turbovac mobilní stroje

Model
Délka 

sváru mm

Max. výška 
výrobku 

mm

Užitná velikost 
komory mm 

(š x h x v) 

Vnìjší rozmìry 
mm (š x h x v)

Váha 
kg

Kapacita 
pumpy 

m3

Interval 
cyklu 

pumpy

MOBILE 
M40

620 2 x 520 
600 x 500

200 max. 600 x 500 x 200 720 x 805 x 1170 180 63
20-40 

sec

MOBILE 
M50

820 2 x 520 
800 x 500

200 max. 800 x 500 x 200 920 x 810 x 1170 240 100
25-35 

sec

MOBILE 
M60

1020 2 x 520 
1020 x 500

200 max. 1020 x 500 x 200 1140 x 875 x 1160 280 100
25-35 

sec
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Hliníkové víko & komora

Turbovac mobilní stroje

Model
Délka 
sváru   
mm

Max. výška 
výrobku 

mm

Užitná velikost 
komory mm 

(š x h x v) 

Vnìjší rozmìry 
mm (š x h x v)

Váha 
kg

Kapacita 
pumpy m3

Interval 
cyklu 

pumpy

MOBILE 
M70

500 175 500 x 500 x 175 695 x 680 x 1035 150 40 nebo 63 25-35 sec

MOBILE 
M80

2 x 800 
2 x 550

800 x 500
215 max 800 x 500 x 215 905 x 930 x 1060 200 63 nebo 100 20-40 sec
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Dvoukomorové modely

Výkonné, velkokapacitní a dimenzovány pro vysoký stupeò zatížení.
Nová øada dvoukomorových strojù pøináší spolehlivé, odolné modely a nabízí fl exibilitu v sériové výrobì. Stroje mohou být 
vybaveny poloautomatickým nebo automatickým pohybem víka pro ještì efektivnìjší výrobu. 
Dvojité komory mohou být také vybaveny externí pumpou.

Nerezové víko & rovná pracovní plocha 

* hliníkové víko & rovná pracovní plocha

Turbovac mobilní stroje

Model
Délka 
sváru   
mm

Max. výška 
výrobku 

mm

Užitná velikost 
komory mm 

(š x h x v)

Vnìjší rozmìry mm
(š x h x v)

Váha 
kg

Kapacita 
pumpy m3

Interval 
cyklu 

pumpy

L10 4 x 620 230 620 x 520 x 230 1440 x 915 x 1205 350 63 -100 20-40 sec

L30 4 x 820 250 820 x 700 x 250 1800 x 1100 x 1230 600 160 - 300 20-35 sec

L40 4 x 920 270 920 x 870 x 270 2000 x 1260 x 1245 720 160 - 300 25-40 sec

L60 * 4 x 600 180 610X510X180 1345 x 720 x 1040 240 40 - 63 - 100 20-40 sec
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Pro kontinuální provoz 

Vakuová balicí linka je uskupením balicího stroje s vakuovou komorou, dopravníkový pásu, smršťovací láznì a výstupního 
stolu.
• Poté co jsou do balicího stroje manuálnì vloženy sáèky s produktem, dojde k automatickému uzavøení víka vakuové 

komory a dojde ke spuštìní vakuového cyklu.
• Po ukonèení vakuování se kryt automaticky pøesune na protilehlou pracovní komoru, pøièemž zabalené výrobky jsou 

automaticky vysunuty na pásový dopravník a následnì transportovány do ponorné láznì, která automaticky spustí 
krátký cyklus smrštìní. 

• Po smrštìní je výrobek transportován na výstupní stùl.
• Na výstupním stole mùže být z balíèku odstranìna pøebyteèná fólie, za pøedpokladu, že byla použita funkce „Svár 

1-2“.
• Opce „Svár 1-2“ je v pøípadì použití smrštitelných sáèkù velmi praktická. 
• V pøípadì použití standardních vakuových sáèkù není potøeba ponornou lázeò používat.

Linka se vyznaèuje vysokotlakým zatavením a je standardnì vybavena tìmito prvky: 
• Robustní celo-nerezová konstrukce. 
• Tøída ochrany IP-65 zaruèuje optimální odolnost proti prachu a vodì.
• Pneumatický automatický pohyb vakuové komory
• Manuální, poloautomatické nebo automatické ovládání.
• Digitální vakuová øídicí jednotka s 10 programy, ovládaná senzorem.
• Externí pøipojení pumpy.
• Speciální pozice pro èistìní.
• Pásový dopravník je automaticky øízen pøesunem vakuové komory a ponornou lázní.
• Ponorná lázeò je vybavena automatickou úrovní vodní hladiny a regulací teploty vody.
• Ponorný stojan lze pøi èištìní ponorné nádrže vyjmout.

Volitelné opce
• Svár 1-2 pro smrštitelné sáèky nebo bi-aktivní svár. 
• G jako propláchnutí.
• Doplòková externí pumpa 300 m3.

1 Automatická vakuová balièka 
   s dvojitou komorou
2 Dopravník
3 Ponorná lázeò
4 Výstupní stùl

1

2

3

4

Automatická balicí linka Turbovac
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Specifi kace A5000

Automatický stroj s dvojitou vakuovou komorou 

Pásový dopravník

Ponorná lázeò

Výstupní stùl: 
Rozmìry (dxšxv) 1265 x 630 x 850

Automatická balicí linka Turbovac

Model
Délka 
sváru  
mm

Pracovní 
výška 
mm

Užitná velikost 
komory mm 

(š x h x v)

Vnìjší rozmìry 
mm (š x h x v)

Váha
kg

Kapacita 
pumpy m3

Interval 
cyklu 

pumpy

A5000 L 2 x 810 910 810 x 680 x 200 2020 x 923 x 1230 525
1 nebo 2 x 

300 m3 30 sec

A5000 LL 4 x 810 910 810 x 680 x 200 2020 x 923 x 1230 525
1 nebo 2 x 

300 m3 30 sec

Model Rozmìry (dxšxv) mm Váha kg

CS-HV 2900 x 630 x 910 160

Model
Obsah 

vody litrù
Ponorná 

plošina mm
Ponorná 

hloubka mm 
Rozmìry mm

(š x h x v)
Váha kg

ADT-HV 60/80 175 800 x 560 250 954 x 920 x 1698 255
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Stroje pro zatavování misek 

Nízké investice, snadné programování a vysoký stupeò fl exibility
Ideální pro restaurace, pohostinství, stánky s obèerstvením a dodavatele obèerstvení. 

Stroje pro zatavování misek Turbovac TPS jsou urèeny pro balení potravináøských výrobkù v modifi kované atmosféøe - MAP. 
Nízká investice, snadné programování a vysoká fl exibilita jsou odpovìdí na popularitu tìchto strojù. Formátové sady lze 
snadno mìnit bez nutnosti použití náøadí, a to díky jedineènému systému "snadná výmìna formy". Plnì automatický senzor 
reguluje úroveò vakuového výplachu i úroveò plynové kompenzace tak, aby byla uvnitø obalu vytvoøena dokonalá atmosféra.

Volitelné opce pro stroj TPS XL:
• Vakuová pumpa 40 m3

• Vakuová pumpa 21 m3 pro balení s vysokým stupnìm kyslíku.
• Kompresor
• Systém pro pøevíjení fólie
• Filtr na kapaliny
• Sestava odkládacího stolu

Stroje pro zatavování misek

Model
Rozmìry 

stroje  mm
Pracovní 

výška mm
Kapacita 

pumpy m3

Doba cyklu 
pumpy

Váha kg

TPS XL 580 x 730 x 1300 850 21 m3 25-30 sec 150

TPS MINI 380 x 640 x 670 table top 8 m3 25-30 sec 50
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Jednoduchá a rychlá výmìna formy, snadný pøístup, snadné èištìní.

TPS 1000 a TPS 2000 jsou speciálnì navrženy pro snadnou a rychlou výmìnu formátových sad, které se skládají z relativnì 
lehkých komponentù. Prùhledný kryt umožòuje rychlý a úplný pøístup pro výmìnu formátové sady, zavedení a protažení fólie 
a dùkladné èištìní stroje. Stroj TPS 2000 má dvì formy, které zdvojnásobí výrobní kapacitu ve srovnání s TPS 1000, nebo 
zvyšuje fl exibilitu v pøípadì instalace 2 rùzných formátových sad. To vyžaduje pouze zmìnu nastavení na ovládacím panelu 
pro pøepnutí na jiný rozmìr misky. Øada TPS mùže být vybavena speciální kyslíkovou pumpou BUSCH pro vstøikování plynu s 
vysokým obsahem kyslíku >21% a fotobuòkou pro centrování potištìné fólie. Vkládací úsek mùže být rozšíøen, výstupní pás 
mùže být ovládán pohonem a øídicí jednotka má pøipojení k pomocným zaøízením.

Stroje pro zatavování misek

Model
Rozmìry 

stroje  mm
Pracovní 

výška mm
Kapacita 

pumpy m3

Interval cyklu 
pumpy

Váha  kg

TPS 1000 3400 x 1100 x 1500 850 100 m3 10-15 sec 950

TPS 2000 4600 x 1100 x 1500 850 160 m3 10-15 sec 1100

Model
Max. rozmìry 

misky mm
Max. výška
 misky mm

Max. šíøka 
fólie mm

Max. prùmìr 
folie mm

Prùmìr dutinky 
fólie mm

TPS 1000 424 x 266 130 480 440 76

TPS 2000 2 sady: 424 x 266 130 480 440 76
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Možnosti strojù pro zatavení misek
• Vakuová pumpa 100 m3 s ochranou pro balení s kyslíkem.
• Motorizovaný výstupní pás.
• Prodloužení dávkovacího úseku (vždy sektor 1m).

Stroje pro zatavování misek
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K dispozici pro fl exibilní i tvrdé fólie
> Šíøe fólie: 285 - 320 - 355 - 420 mm
> Pracovní kroky: 240 - 270 - 300 mm

Øada Thermoforming strojù byla navržena tak, aby splòovala požadavky malých až støednì velkých zpracovatelských 
podnikù, které vyžadují za své vynaložené náklady ty nejlepší hodnoty ve výkonu, hygienì, kvalitì, spolehlivosti, použitelnosti 
a životnosti. 

Intuitivní, uživatelsky pøívìtivý øídicí systém je velmi snadno programovatelný. Poskytuje relevantní informace týkající se 
správy a dohlíží na správný provoz. Všechny díly jsou pøístupné pro snadný servis a èištìní. 

Standardní 
• Displej pøipraven pro vzdálené pøipojení a 

ovládání pøes Ethernet, napøíklad aktualizace 
softwaru.

• Synchronizace pro periferní zaøízení jako jsou 
aplikátor etiket, tiskárna, plnicí zaøízení nebo 
dávkovací robot.

• Vytápìní rozvadìèe eliminuje kondenzaci vody v 
elektrických obvodech.

Thermoforming stroje

Model
Šíøka 
mm

Pojezd 
mm

Ložná 
plocha mm

TH 285-240 285 240 1400

TH 285-270 285 270 1300

TH 285-300 285 300 1100

TH 320-240 320 240 1400

TH 320-270 320 270 1300

TH 320-300 320 300 1100

TH 355-240 355 240 1400

TH 355-270 355 270 1300

TH 355-300 355 300 1100

TH 420-240 420 240 1400

TH 420-270 420 270 1300

TH 420-300 420 300 1100

Model
Rozmìry stroje 
mm (d x š x v)

Voda

TH 
285/320/355

3500 x 727 x 1708
2,1 Ltr/min 

1,5 bar

TH 420 3500 x 792 x 1708
2,1 Ltr/min 

1,5 bar
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Ponorná lázeò 

Pro smršťovací balení

• Celo-nerezová ponorná lázeò pro smršťovací balení.
• Ponorná deska s koleèky pro snadné nakládání a vykládání.
• Automatická kontrola hladiny a teploty vody.
• Pojízdná úprava pro vìtší fl exibilitu.

Vertikální stroj ZED

Model
Obsah 
vody

Ponorná 
plošina mm

Ponorná 
hloubka mm

Rozmìry mm 
(š x h x v)

Váha kg

HV 40/60 70 Ltr 570 x 400 250 700 x 620 x 1550 105

HV 55/75 140 Ltr 730 x 535 250 1018 x 755 x 1550 135


