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Upmann, výrobce strojù pro zpracování ovoce a zeleniny, patøí mezi pøední nìmecké spoleènosti v oboru se sídlem ve mìstì 
Mesum. 

Mezi hlavní výrobní sortiment této spoleènosti se øadí váhové a poèítací stroje, stroje pro automatické dávkování, balicí stroje 
a dopravníkové pásy. Standardní stroje jsou vyrábìny v sériích. Nicménì spoleènost se orientuje rovnìž na vývoj a výrobu 
zakázkových strojù dle požadavkù zákazníka. 

Pro pøípravu a návrh projektu je nejdùležitìjší vysoce kvalitní zpracování dle nejmodernìjších trendù, pøièemž strojní inženýøi, 
soustružníci, elektrikáøi a elektrotechniètí pracovníci tvoøí kvalifi kovaný tým zamìøený na dokonalou kontrolu každého stroje. 
Kvalita a plná kontrola jednotlivých procesù jsou pro spoleènost UPMANN prioritou od prvního kroku až do koneèné montáže.

Váhový systém Upmatic Typ 2715, øízený poèítaèem, 
je urèen pro vážení široké škály produktù z oblasti 
potravináøského a nepotravináøského prùmyslu. Rozsah 
vážení zahrnuje, v závislosti na produktu, všechny 
hmotnostní tøídy od 2,5 do 25 kg, vážení je beze ztrát. 

Tento stroj je speciálnì navržen pro vysokokapacitní výrobu ve 
velkých pytlích. Výkon je až do 26 balíèkù / min naplnìní 25 kg 
brambor (v kombinaci se 2 síťovacími stroji 1351). 

Model váhy nabízí jak pøesnost, tak vysokou rychlost. Vstupní 
dopravníkový pás pøepravuje výrobky do distribuèního 
systému. 

Dvì vibraèní desky zajišťují, že jsou výrobky zcela rovnomìrnì 
rozloženy a pásu ještì pøed tím, než jsou pøemístìny 
prostøednictvím 15 velkých skluzavek pøímo do váhových 
nádob. Vysoce výkonný PLC poté bìhem nìkolika milisekund 
vytvoøí kombinaci pro pøedem nastavenou hmotnost.

Váhové stroje

Veškeré modely váhových systémù je možné kombinovat se všemi plnícími a balicími stroji. Navíc spoleènost Upmann nabízí 
také adekvátní dopravníkové pásy a zpracovatelské balicí stroje, takže je možné sestavit kompletní balicí linku s automatickým 
pøísunem a vysokou produktivitou. Rozmìry strojù se mohou lišit v závislosti na požadavcích a pøípadných kombinacích s 
dalšími zaøízeními. Na pøání zákazníka je na jednotlivých modelech možné provést technické modifi kace.

Upmatic 2715 

Technická data: 
Rozsah vážení: 2,5 – 25 kg 
Kapacita: 38 t / h pytlù cca 25 kg. 26 sáèkù / min. 

Volitelné pøíslušenství:
• Dávkovací pásy v individuálních rozmìrech 
• Indikátory obsazení 
• Skluzy 
• Sbìrné pásy 
• Obslužné plošiny

Dva sbìrné pásy následnì plní jednotlivé dávky do pøíslušného balicího stroje. Stroj Upmatic 2715 je mimoøádnì spolehlivý, 
s nejmenší hmotnostní tolerancí a vysokou kapacitou. Jako skuteènì univerzální váha je Upmatic 2715 vhodná pro jemné 
a hrubé produkty v oblasti potravin a nepotravináøského prùmyslu, jako jsou cibule, brambory, mrkev, hlávkový salát, 
strouhaný celer, rùžièková kapusta, sladkosti, a dokonce i produkty jako jsou ryby nebo krevety (èerstvé èi zmrazené). Rùzné 
programy sestavené na míru pro konkrétní produkty umožòují stroji provoz ve vysoké rychlosti, zatímco stále zùstává snadno 
ovladatelným.

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 6002/4 

Upmatic 6002/4 je elektronický poèítací stroj vhodný pro výrobky, které nevyžadují zvlášť jemné zacházení, a to 
v potravináøském i nepotravináøském prùmyslu. 

Jedná se o velmi kompaktní stroj pracující s extrémní spolehlivostí. Pøesvìdèí tím, že nabízí jak pøesnost, tak snadné ovládání. 
Kontrolní funkce a øízení stroje zajišťuje vysoce výkonný kompaktní PLC integrovaný do stroje spolu s ovládacím panelem a 
vizualizací textových zpráv. 

Dostupné modely: 
Upmatic 6002/4: standardní model je vyroben z lakované oceli.
Upmatic 6002/4E: výbava shodná jako u standardního modelu, ale stroj je v provedení z nerezové oceli. 

Technické údaje: 
Výkon: balení po 3 ks = až 60 cyklù za minutu. 

Volitelné pøíslušenství:
• Dávkovací pásy v individuálních rozmìrech 
• Indikátory obsazení 
• Skluzy 
• Sbìrné pásy 
• Obslužné plošiny

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 2513 

Upmatic 2513 je váhový systém, jehož èinnost je øízena prostøednictvím PLC. Jeho vlastnosti ho pøedurèují pro 
širokou škálu výrobkù z oblasti potravináøského i nepotravináøského prùmyslu. Rozsah vážení zahrnuje všechny 
hmotnostní tøídy mezi 0,5 a 5 kg. 

Model vyniká vysokou pøesností, pøièemž je velmi nenároèný na místo. Vstupní dopravníkový pás pøepravuje výrobky do 
distribuèního systému. Dvì vibraèní desky zajišťují, že jsou výrobky zcela rovnomìrnì rozloženy na pásu ještì pøed tím, než 
jsou pøemístìny prostøednictvím 13 vibraèních žlabù pøímo do dávkovacích váhových kapes. Tímto zpùsobem jsou jednotlivé 
kapsy plnìny ve velmi krátkém èase. Vysoce výkonný PLC poté bìhem nìkolika milisekund vytvoøí kombinaci pro pøedem 
nastavenou hmotnost. Sbìrný pás následnì plní jednotlivé dávky do pøíslušného balicího stroje. Stroj Upmatic 2513 je 
mimoøádnì spolehlivý, s tolerancí hmotnosti pod 1%. Programy sestavené na míru pro konkrétní produkty umožòují stroji 
provoz ve vysoké rychlosti. 

Verze modelù: 
Upmatic 2513: Standardní model, lakovaná ocel (standardní modrá barva) / støíbrná. 
Upmatic 2513E: Provedení stroje z nerezové oceli, ostatní parametry jsou shodné se strojem 2513. 

Technická data: 
Rozsah vážení: 0,5 - 5 kg 
Kapacita: cca. 60 zvážení / min. 

Volitelné pøíslušenství:
• Dávkovací pásy v individuálních rozmìrech 
• Indikátory obsazení 
• Skluzy 
• Sbìrné pásy 

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 1001E

Upmatic 1001E je elektronický samostatný váhový systém, urèený pro širokou škálu výrobkù z oblasti 
potravináøského i nepotravináøského prùmyslu. Rozsah vážení zahrnuje všechny hmotnostní tøídy mezi 0,5 a 5 
kg – vážení bez ztráty.

Stroj je velmi kompaktní a pracuje spolehlivì, s velmi malou váhovou odchylkou. Skuteènì všestranný váhový systém Upmatic 
1001 E je vhodný pro témìø všechny malé i velké druhy potravináøského nebo nepotravináøské zboží (cibule, brambory, 
oøechy, mrkev, rùžièková kapusta, cukrovinky nebo hluboce mražené produkty). Rùzné programy pøizpùsobené na míru 
konkrétním výrobkùm umožòují stroji provoz ve vysoké rychlosti, zatímco stále zùstává snadno ovladatelným. Kontrolní 
funkce a øízení stroje zajišťuje vysoce výkonný kompaktní PLC integrovaný do stroje spolu s ovládacím panelem a vizualizací 
textových zpráv.

Verze modelù: 
Upmatic 1001E: model kompletnì z nerezové oceli. 
Upmatic 1001: standardní model, lakovaná ocel (modrá / støíbrná). 

Technická data: 
Rozsah vážení: 0,5 - 5 kg 
Kapacita: u váhy 1,0 kg až cca. 20 zvážení / min. 

Volitelné pøíslušenství:
• Dávkovací pásy v individuálních rozmìrech 
• Indikátory obsazení 
• Skluzy 
• Sbìrné pásy 
• Obslužné plošiny

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 2007 

Upmatic 2007 je váhový systém øízený prostøednictvím PLC, urèený pro širokou škálu výrobkù z oblasti 
potravináøského i nepotravináøského prùmyslu. Rozsah vážení nabízí všechny hmotnostní tøídy od 1 do 25 kg – 
vážení bez ztráty.

Stroj pracuje mimoøádnì spolehlivé, s minimální váhovou odchylkou, a pøi pøekvapivì vysoké rychlosti. Skuteènì všestranný 
váhový systém Upmatic 2007 je vhodný pro témìø všechny malé i velké potravináøské nebo nepotravináøské zboží (cibule, 
brambory, oøechy, mrkev, rùžièková kapusta, cukrovinky nebo hluboce zamražené výrobky). Rùzné programy pøizpùsobené 
na míru konkrétním produktùm umožòují stroji provoz ve vysoké rychlosti, zatímco stále zùstává snadno ovladatelným. 
Vysoce výkonný PLC poté bìhem nìkolika milisekund vytvoøí kombinaci pro pøedem nastavenou hmotnost. Sbìrný pás 
následnì plní jednotlivé dávky do pøíslušného balicího stroje.

Technická data: 
Rozsah vážení: 1 až 25 kg 
Kapacita: u váhy 2,5 kg až cca 30 zvážení / min. 
Hmotnost stroje: 1100 kg 

Volitelné pøíslušenství:
• Dávkovací pásy v individuálních rozmìrech 
• Indikátory obsazení 
• Skluzy 
• Sbìrné pásy 
• Obslužné plošiny
• Pytlovací násypky

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 2008 

Upmatic 2008 je váhový systém øízený prostøednictvím PLC, urèený pro širokou škálu výrobkù z oblasti 
potravináøského i nepotravináøského prùmyslu. Rozsah vážení zahrnuje všechny hmotnostní tøídy mezi 0,5 a 25 
kg – vážení bez ztráty.

Stroj pracuje velmi spolehlivì s váhovou odchylkou menší než 0,5%, a to i pøi pøekvapivì vysoké rychlosti 40 cyklù za minutu. 
Volnì pohyblivý, vysoce výkonný PLC je vybaven digitálním displejem a pøipojením na tiskárnu.

Skuteènì všestranný váhový systém Upmatic 2008 je vhodný pro témìø všechny malé i velké potravináøské i nepotravináøské 
zboží (cibule, brambory, oøechy, mrkev, rùžièková kapusta, cukrovinky èi hluboce zamražené výrobky). Rùzné programy 
pøizpùsobené na míru konkrétním produktùm umožòují stroji provoz ve vysoké rychlosti, zatímco stále zùstává snadno 
ovladatelným. 

Vstupní dopravníkový pás pøepravuje produkt do distribuèního systému. Dvì vibraèní desky zajišťují, že jsou výrobky zcela 
rovnomìrnì rozloženy na pásu ještì pøed tím, než jsou pøemístìny prostøednictvím 8 vibraèních žlabù pøímo do dávkovacích 
váhových kapes. Tímto zpùsobem jsou jednotlivé kapsy plnìny ve velmi krátkém èase. Vysoce výkonný PLC poté bìhem 
nìkolika milisekund vytvoøí kombinaci pro pøedem nastavenou hmotnost. Sbìrný pás následnì plní jednotlivé dávky do 
pøíslušného balicího stroje. 

Modely: 
Upmatic 2008: standardní model, lakovaná ocel (modrá / støíbrná). 
Upmatic 2008E: stroj kompletnì z nerezové oceli, ostatní parametry stejné jako u modelu Upmatic 2008. 

Technická data: 
Rozsah vážení: 0,5 - 25 kg 
Kapacita stroje: u váhy 2,5 kg až cca 28 zvážení / min. 
Hmotnost stroje: 1100 kg 

Volitelné pøíslušenství:
• Dávkovací pásy v individuálních rozmìrech 
• Indikátory obsazení 
• Skluzy 
• Sbìrné pásy 
• Obslužné plošiny
• Pytlovací násypky

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 2108 

Upmatic 2108 je váhový systém øízený prostøednictvím PLC, urèený pro širokou škálu výrobkù z oblasti 
potravináøského i nepotravináøského prùmyslu. Rozsah vážení zahrnuje všechny hmotnostní tøídy mezi 0,5 a 25 
kg – vážení bez ztráty.

Stroj pracuje velmi spolehlivì s váhovou odchylkou menší než 0,5%, souèasnì pøi pøekvapivì vysoké rychlosti 40 cyklù za 
minutu. Vysoce výkonný poèítaè je vybaven digitálním displejem a pøipojen na tiskárnu. 

Skuteènì všestranný váhový systém Upmatic 2108 je vhodný pro témìø všechny malé i velké potravináøské i nepotravináøské 
zboží (cibule, brambory, oøechy, mrkev, rùžièková kapusta, cukrovinky èi hluboce zamražené výrobky). Rùzné programy 
pøizpùsobené na míru konkrétním výrobkùm umožòují stroji provoz ve vysoké rychlosti, zatímco stále zùstává snadno 
ovladatelným.

Vstupní dopravníkový pás pøepravuje výrobek do distribuèního systému. Dvì vibraèní desky zajišťují, že jsou výrobky 
rovnomìrnì rozloženy na pásu pøed tím, než jsou prostøednictvím 8 vibraèních žlabù pøemístìny pøímo do váhových kapes 
Vysoce výkonný PLC poté bìhem nìkolika milisekund vytvoøí kombinaci pro pøedem nastavenou hmotnost. Sbìrný pás 
následnì plní jednotlivé dávky do pøíslušného balicího stroje. 

Upmann
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Upmatic 2208 váhový systém øízený prostøednictvím PLC, urèený pro širokou škálu výrobkù z oblasti 
potravináøského i nepotravináøského prùmyslu. Rozsah vážení, v závislosti na produktu, se pohybuje od 100gr 
do 2500 gr (vyšší hmotnosti jsou dosaženy vícenásobným vypuštìním zvážení). Minimální provažování.

Upmatic 2208 je jako skuteènì univerzální váhový systém vhodný pro témìø všechny malé i velké potravináøské i 
nepotravináøské zboží (cibule, brambory, oøechy, mrkev (øezaná nebo kostkovaná), hlávkový salát, strouhaný celer, rùžièková 
kapusta, cukrovinky nebo zboží jako jsou ryby èi krevety (èerstvé èi zmražené). Rùzné programy sestavené na míru pro 
konkrétní produkty umožòují stroji provoz pøi vysoké rychlosti, zatímco stále zùstává snadno ovladatelným.

Vstupní dopravníkový pás pøepravuje výrobek do distribuèního systému. Dvì vibraèní desky WL6 zajišťují, že jsou výrobky 
rovnomìrnì rozloženy na pásu pøed tím, než jsou prostøednictvím 8 vibraèních žlabù pøemístìny pøímo do váhových kapes 
Vysoce výkonný PLC poté bìhem nìkolika milisekund vytvoøí kombinaci pro pøedem nastavenou hmotnost. Sbìrný pás 
následnì plní jednotlivé dávky do pøíslušného balicího stroje. Upmatic 2208 pracuje mimoøádnì spolehlivì, s minimální 
váhovou odchylkou a vysokou kapacitou.

Modely: 
Upmatic 2208: kompletnì z nerezové oceli. 
• Vibraèní desky a žlaby WL 6 
• Váhové kapsy jsou odnímatelné bez použití náøadí

Upmatic 2208 

Technická data: 
Rozsah vážení v závislosti na produktu: 0,1 – 2,5 kg 
Kapacita: u váhy 2,5 kg až cca. 28 zvážení / min. 
Hmotnost stroje: 1100 kg 

Volitelné pøíslušenství:
• Dávkovací pásy v individuálních rozmìrech 
• Indikátory obsazení 
• Skluzy 
• Sbìrné pásy 
• Obslužné plošiny
• Pytlovací násypky

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 2212 

Upmatic 2212 je váhový systém øízený prostøednictvím PLC, urèený pro širokou škálu výrobkù z oblasti 
potravináøského i nepotravináøského prùmyslu. Rozsah vážení, v závislosti na produktu, se pohybuje od 100 do 
5000 gr (vyšší hmotnosti jsou dosaženy vícenásobným vypuštìním zvážení). Minimální provažování.

Upmatic 2212 je jako skuteènì univerzální váhový systém vhodný pro témìø všechny malé i velké potravináøské i 
nepotravináøské zboží (cibule, brambory, oøechy, mrkev (øezaná nebo kostkovaná), hlávkový salát, strouhaný celer, rùžièková 
kapusta, cukrovinky nebo i výrobky jako jsou ryby èi krevety (èerstvé nebo zmražené). Rùzné programy sestavené na míru pro 
konkrétní produkty umožòují stroji provoz pøi vysoké rychlosti, zatímco stále zùstává snadno ovladatelný.

Vstupní dopravníkový pás pøepravuje výrobek do distribuèního systému. Dvì vibraèní desky WL6 zajišťují, že jsou výrobky 
rovnomìrnì rozloženy na pásu pøed tím, než jsou prostøednictvím 12 vibraèních žlabù pøemístìny pøímo do váhových kapes 
Vysoce výkonný PLC poté bìhem nìkolika milisekund vytvoøí kombinaci pro pøedem nastavenou hmotnost. Sbìrný pás 
následnì plní jednotlivé dávky do pøíslušného balicího stroje. Upmatic 2212 pracuje mimoøádnì spolehlivì, s minimální 
váhovou odchylkou a vysokou kapacitou.

Modely: 
Upmatic 2212: kompletnì z nerezové oceli. 
• Vibraèní desky a žlaby WL 6 
• Váhové kapsy jsou odnímatelné bez použití náøadí

Technická data: 
Rozsah vážení v závislosti na produktu: 0,1 – 5 kg 
Kapacita: u váhy 2,5 kg až cca 28 zvážení / min. 
Hmotnost stroje: 1700 kg 

Volitelné pøíslušenství:
• Dávkovací pásy v individuálních rozmìrech 
• Indikátory obsazení 
• Skluzy 
• Sbìrné pásy 
• Obslužné plošiny
• Pytlovací násypky

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 3006 je plnì automatický klipovací stroj s dvojitým tubusem pro balení výrobkù do sítí. Stroj je 
schopen produkovat balíèky o hmotnosti od 0,5 kg do 5 kg. Stroj je urèený pro širokou škálu výrobkù z oblasti 
potravináøského i nepotravináøského prùmyslu.

Tento model je extrémnì robustní a snadno ovladatelný. Síť je dávkována z tubusu pomocí pneumatického systému, uzavøena 
ve spodní èásti, naplnìna zbožím a následnì uzavøena v horní èásti balíèku. Souèasnì s uzavøením je aplikována lahvová 
etiketa. Celý proces je plnì automatický a umožòuje extrémnì vysokou produktivitu. Jakmile je zpracována síť na jednom 
z tubusù, kliper automaticky pøeruší balicí proces, pøesune do pracovní pozice druhý tubus a pokraèuje v pracovním cyklu. 
Celý tento proces je plnì automatický. Zatímco stroj pracuje, na prázdný tubus mùže být znovu natažena síť. Upmatic 3006 
je možné kombinovat se všemi bìžnými váhovými a dávkovacími zaøízeními. 

Modely: 
Upmatic 3006: standardní model s dvojitým tubusem. 
Upmatic 3005: standardní model s jedním tubusem. 

Plnicí a balicí stroje 

Všechny modely strojù jsou plnì automatické. Jedná se o klipovací stroje, balicí stroje pro balení do rašlových pytlù, sáèkù, 
podavaè misek, plníci a uzavírací stroj pro balení do pytlù èi sáèkù.

Upmatic 3006 

Technická data: 
Kapacita: max. 40 cyklù / min. 
Kapacita stroje plnì závisí na typu dávkovacího zaøízení. 
Hmotnost stroje: 450 kg

Volitelné pøíslušenství:
• Pásové dopravníky v individuálních rozmìrech 
• Rotaèní stoly 
• Systém pro pneumatické podpírání balíèkù
• Oznaèovací zaøízení:
    - termotiskárna pro potisk lahvových etiket 160 x 40mm
    - Ink tiskový systém pro potisk pásku 19mm  
• Držák pro pøedtištìné etikety

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 1351 

Upmatic 1351 je plnì automatický balicí stroj pro balení do rašlových pytlù v provedení na roli, které jsou plnìné v 
rozmezí od 2,5 kg do 25 kg. Dle výbìru obalového materiálu, je vhodný pro všechny volnì ložené a granulované 
výrobky potravináøského a nepotravináøského prùmyslu. 

Model je extrémnì robustní a velmi snadno ovladatelný. Obalový materiál pøichází z role, a prostøednictvím tepelného systému 
je oddìlen (vyjma vodící pás) a následovnì je dopraven do prostoru dávkovací násypky. Poté, co jsou balíèky naplnìny, jsou 
oznaèeny a zašity v prùbìhu jejich následného transportu. Veškeré operace jsou nekoneènì variabilní a mohou být pøesnì 
synchronizovány mezi sebou. Stroj lze snadno pøizpùsobit pro rùzné velikosti sáèku bez použití náøadí. Upmatic 1351 je 
instalován na kolech, pøièemž jedno ze dvou koleèek je uzamykatelné. Model je možné kombinovat se všemi bìžnými 
váhovými a dávkovacími zaøízeními. 

Modely: 
Upmatic 1351: standardní model (smalt modrá / støíbrná). 
Upmatic 1351E: stroj v provedení z nerezové oceli, jinak shodný se strojem Upmatic 1351. 

Technická data: 
Kapacita:  pytle do 5 kg:   cca 25 cyklù / min. 
  pytle do 12,5 kg:  cca 20 cyklù / min. 
  pytle do 25 kg:   cca 17 cyklù / min. 
Hmotnost stroje: 600 kg 

Volitelné pøíslušenství:
• Pásové dopravníky v individuálních rozmìrech 
• Rotaèní stoly 
• Oznaèovací zaøízení:
        - termotiskárna
        - barevná tiskárna UPMANN  
• Vibraèní násypka s elektronickou kontrolou

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 1051 je plnì automatický balicí stroj pro balení do rašlových pytlù v provedení na roli, které jsou plnìné v 
rozmezí od 2,5 kg do 25 kg. Dle výbìru obalového materiálu, je vhodný pro všechny volnì ložené a granulované 
výrobky potravináøského a nepotravináøského prùmyslu.

Stroj Upmatic 1051 je velmi robustní a snadno ovladatelný. Obalový materiál pøichází z role, a prostøednictvím tepelného 
systému je oddìlen (vyjma vodící pás) a následovnì je dopraven do prostoru dávkovací násypky. Poté, co jsou balíèky naplnìny, 
jsou oznaèeny a zašity v prùbìhu jejich následného transportu. 

Prùmyslová zašívací hlava s centrálním mazáním je souèástí standardní výbavy. Veškeré operace jsou nekoneènì variabilní a 
mohou být pøesnì synchronizovány vzájemnì mezi sebou. Stroj lze snadno pøizpùsobit pro rùzné velikosti balíèku bez použití 
náøadí. Upmatic 1051 je instalován na kolech, pøièemž jedno ze dvou koleèek je uzamykatelné. Model je možné kombinovat 
se všemi bìžnými váhovými a dávkovacími zaøízeními.

Modely: 
Upmatic 1051: standardní model (smalt modrá / støíbrná). 
Upmatic 1051E: stroj v provedení z nerezové oceli, jinak shodný se strojem Upmatic 1051. 

Technická data: 
Kapacita:  pytle do 5 kg:   cca 25 cyklù / min. 
  pytle do 12,5 kg:  cca 20 cyklù / min. 
  pytle do 25 kg:   cca 17 cyklù / min.. 
Hmotnost stroje: 650 kg 

Volitelné pøíslušenství:
• Pásové dopravníky v individuálních rozmìrech
• Pneumatické zvedací zaøízení 
• Rotaèní stoly 
• Oznaèovací zaøízení:
        - termotiskárna
        - barevná tiskárna UPMANN  
• Vibraèní násypka s elektronickou kontrolou

Upmatic 1051 

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 606-4E 

Upmatic Typ 606-4E je plnì automatický podavaè misek s kapacitou zásobníku cca. 600 misek. 

Stroj automaticky dávkuje misky ze ètyø zásobníkù. Misky jsou dávkovány prostøednictvím vakuového systému ze zásobníku, 
zatímco èekající misky jsou pneumaticky fi xovány v zásobnících. Oddìlené misky jsou umístìny na pás dopravníku. Poté 
jsou misky pøepravovány oddìlenì nebo seskupené na speciální kazetový pás. Jakmile je zásobník prázdný, speciální systém 
pøesune další zásobník do dávkovací polohy (plnì automatický proces). 

Modely: 
Upmatic 606-4E: stroj kompletnì z nerezové oceli 

Technické údaje: 
Kapacita: cca. 50 cyklù / min. 
Hmotnost stroje: 250 kg 
Kapacita zásobníku: cca. 600 misek (v závislosti na rozmìrech misky)
Rozmìry krabic:  délka: 190 mm až 255 mm 
  šíøka: 145 mm až 165 mm 
  výška: až 75 mm 
  jiné rozmìry na vyžádání 

Volitelné pøíslušenství:
• Kazetové dopravníky
• Dávkovací jednotky 
• Pásové dopravníky v individuálních rozmìrech
• Tlaèné jednotky pro individuální dávkování

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 2000IET je plnì automatický plnicí a uzavírací stroj, urèený pro balení do polyetylénových tašek/sáèkù 
v provedení na roli, v rozmezí od 0,5 kg do 10 kg. Stroj je vhodný pro všechny volnì ložené a granulované 
produkty potravináøského a nepotravináøského prùmyslu. 

Tento model je extrémnì robustní a velmi snadno ovladatelný. Je schopen zvládnout s lehkostí všechny fólie o standardní 
šíøce a tloušťce, a to buï jak z pøedpøipravených sáèkù, èi z role jako rukávu. Horní a spodní èásti dopravníkù jsou plynule 
nastavitelné navzájem. Pneumatický brzdový systém zaruèuje pøesné opakování se spolehlivým uzavøením sáèku. Upmatic 
2000 IET je instalován na kolech, pøièemž jedno ze dvou koleèek je uzamykatelné. Model je možné kombinovat se všemi 
bìžnými váhovými a dávkovacími zaøízeními.

Modely: 
Upmatic 2000IET: stroj kompletnì z nerezové oceli. 

Technická data: 
Šíøka sáèku: od 200mm do 450 mm 
Kapacita:  u balíèkù do 1,5 kg: až 30 cyklù / min. 
  u balíèkù do 2,5 kg: až 30 cyklù / min.
  u balíèkù do 5 kg: až 28 cyklù / min. 
  u balíèkù do 10 kg: až 25 cyklù / min. 
Hmotnost stroje: 500 kg 

Volitelné pøíslušenství:
• Nìkolik variant oznaèovacích zaøízení
• VTS - vertikální svaøovací jednota vèetnì nebo bez dìrování (pro PE pytle z rukávu)
• Trhací zaøízení 
• Plnì automatický klipovací systém 
• Plnì-automatický systém pro uzavírání prostøednictvím ultrazvuku
• Plnì-automatický systém pro uzavírání prostøednictvím lepicí pásky
• VTS - vertikální svaøovací jednotka se studenou perforací pro fólii ve formì polohadice a tepelný oøez
• Možnost výškového nastavení pro horizontální nùž / svaøovací jednotku
• Vibraèní násypka s elektronickou kontrolou plnìní
• Separace balíèku na horizontální svaøovací jednotce s rozdìleným a nastavitelným pásem

Upmatic 2000IET 

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic PAPERfl ex 

Upmatic PAPERfl ex je plnì automatický plnicí a uzavírací stroj pro balení do pytlù PAPERfl ex od 0,5 do 5 kg 
váhy. Stroj je vhodný pro všechny volnì ložené a granulované produkty potravináøského a nepotravináøského 
prùmyslu.

Upmatic PAPERfl ex stojí v èele inovativního konceptu spoleènosti Upmann pro balení pro ovoce a zeleniny (jablka, hrušky, 
brambory, mrkev a cibule atd.). Jedineèné šetrné zacházení kombinované s pøesností tvorby sáèku pøináší kvalitu, vysoký 
výkon robustního a uživatelsky pøívìtivého stroje. Sáèek PAPERfl ex z fólie/papíru, laminátu a PP, PE a PA apod. je vyrábìn 
pøímo ve stroji, (uzavírání / øezání stran, vìtrací otvory, rukojetì a koneèné utìsnìní / zavírání obalu.) Role fólie vystaèí na 
výrobu až 6000 balíèkù. Rychlost pásového dopravníku je plynule nastavitelná. Upmatic PAPERfl ex je instalován na kolech. 
Stroj lze snadno kombinovat se všemi bìžnými váhovými a uzavíracími zaøízeními.

Modely: 
Upmatic PAPERfl ex: standardní model (smalt modrá / støíbrná). 
Upmatic PAPERfl exE: stroj v provedení z nerezové oceli, ostatní vlastnosti jsou stejné jako u modelu Upmatic PAPERfl ex. 

Technická data: 
Kapacita: sáèky do 1,5 kg cca. 28 balíèkù / min. 
Hmotnost stroje: 500 kg 

Volitelné pøíslušenství:
• Pásové dopravníky v individuálních rozmìrech
• Rotaèní stoly 
• Pneumatický systém pro pøidržení pytle UPMATIC 103
• Oznaèovací zaøízení:
       - termotiskárna
       - tepelná tiskárna
       - INK tiskárna
       - barevná tiskárna UPMANN  
• Vibraèní násypka s elektronickou kontrolou
• Kontrola plnìní

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 301 VCF 

Upmatic 301 VCF je všestranný plnicí a uzavírací stroj pro CARRY-FRESH, VERTISAC a jiné ploché fóliové sáèky, o 
maximální šíøce 300 mm a délce v jednom kroku 460 mm (možný také dvojitý krok).

Upmatic 301 VCF je snadno ovladatelný a velmi robustní stroj. Obalový materiál je odvíjen z role a je pohánìn prostøednictvím 
pásù do odpovídající délky, následnì je materiál podélnì a vertikálnì svaøen. Sáèek CARRY-FRESH má na pøední a zadní 
stranì fólii, která je po celé délce pøivaøena k síti prostøednictvím samostatných svaøovacích ramen. Speciální prvky založí síť 
v místì sváru za fólii, èímž vznikne velmi kompaktní balíèek s odnosnými prùhmaty.
Upmatic 301 VCF lze kombinovat s bìžnými váhovými a dávkovacími zaøízeními.

Modely: 
Upmatic 300 VCF: standardní model (smalt modrá / støíbrná).
Upmatic 300 VCFE: stroj v provedení z nerezové oceli, ostatní shodné jako u stroje Upmatic 300 VCF.

Technická data: 
Kapacita: balíèky do 2,5 kg cca 30 balíèkù / min 
Šíøka sáèku: min: 100 mm, max.: 300 mm 
Délka sáèku: min: 100 mm, max.: 460 mm 
Hmotnost stroje: 900 kg 

Volitelné pøíslušenství:
• Pásové dopravníky v individuálních rozmìrech
• Rotaèní stoly 
• Pneumatický systém pro pøidržení pytle UPMATIC 103
• Oznaèovací zaøízení:
        - termotiskárna
        - tepelná tiskárna
        - INK tiskárna
• Násypka s elektronickou kontrolou plnìní
• Dávkovácí pásy v individuálních rozmìrech
• Systém detekce znaku na potištìné fólii
• Individuální tvarovací systémy

Upmann

Vlastnosti
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Upmatic 4080 

Upmatic 4080 je plnì automatický balící systém pro balení fl exibilních obalù do IFCO-boxù / Poolsteigen 400 x 
600 mm a / nebo møížkových beden, kartonù apod. o rozmìrech 600 x 800 mm.

Stroj Upmatic 4080 je velmi robustní a snadno ovladatelný. Napoèítané balíèky jsou pomocí transportního pásu pøesunuty na 
shromažïovací pás. Jakmile je kombinované balení kompletní, je pøepraveno na polohovací pás a zhutnìno do požadovaných 
rozmìrù. Boèní unášeè pøepravuje balíèky k záchytnému systému. Robot uchopí balíèky pomocí pneumatického systému a 
vloží je do pøítomné bedny, møížkové bedny, krabice, apod. o rozmìrech 600 x 800 mm. 

Pneumatické vibraèní stanovištì vibruje s balíèky v prùbìhu a také po naplnìní za úèelem dosažení optimálního zhutnìní (velmi 
záleží nejen na produktu, ale také na obalovém materiálu). Jakmile pøeddefi nované množství balíèkù dorazí do vibraèního 
stanovištì, toto pohybuje s bednou a zároveò vkládá prázdnou krabici, bednu na další proces. Poté mùže vysokozdvižný 
vozík odebrat naplnìné krabice/bedny z vibraèního stanovištì a nahradit je prázdnými. Poèet balení pro každou krabici/
bednu mùže být libovolnì nastaven podle požadavkù zákazníka. 

Upmann
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Upmatic 4125 

Upmatic 4125 je plnì automatický plnicí a uzavírací stroj pro papírové pytle s rukojetí nebo bez ní. Stroj je vhodný 
pro balíèky od 5 kg do 25 kg. Vhodné pro všechny volnì ložené a granulované výrobky z oblasti potravináøského 
a nepotravináøského prùmyslu. 

Stroj je velmi robustní a snadno ovladatelný. Papírové tašky jsou odebírány ze zásobníku a pøesouvány pod násypku. Sáèky 
jsou otevírána prostøednictvím pneumatického systému, následnì plnìny, pøièemž pøi plnìní je produkt v pytli zhutnìn a 
rovnomìrnì rozprostøen díky vibraènímu systému. Po naplnìní je sáèek pneumaticky uzavøen, zašit a odsunut. 

Veškeré úpravy na rùzné velikosti sáèku lze snadno provádìt bez použití náøadí. Prùmyslový šicí stroj, sbìrný pás a vakuové 
vývìvy jsou dodávány jako souèást standardní výbavy. Model je možné kombinovat se všemi bìžnými váhovými a dávkovacími 
stroji.

Upmatic 3010 

kombinovaný dopravníkový pás 
• výškovì nastavitelný
• pro klipovaèe a / nebo pro šicí zaøízení 

Upmann
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Upmatic 2402WB 

Plnì automatický plnicí a uzavírací stroj na tašky z polyethylenu od 1 do 10 kg. Vhodný pro všechny volnì ložené 
a granulované výrobky z oblasti potravin èi nepotravináøské zboží. 

Upmatic 2402WB je extrémnì robustní a velmi snadno ovladatelný. Pøedem pøipravené sáèky jsou odebírány ze zásobníku 
a dopraveny pod násypku. Pytle jsou otevøeny pomocí pneumatického systému a naplnìny. Po naplnìní je sáèek pøesunut 
do prostoru uzavírací jednotky, kde je uzavøen a odsunut. Veškeré úpravy na rùzné velikosti sáèkù je možné provádìt 
velmi jednoduše bez použití náøadí. Rychlost pásu lze plynule nastavit. Kombinace modelu se všemi bìžnými váhovými a 
dávkovacími stroji je možná. 

Verze strojù: 
Upmatic 2402WB: standardní model, lakovaná ocel (modré / støíbrná) 
Upmatic 2402WBE: stroj v provedení z nerezové oceli, jinak identický s Upmatic 2402WB. 

Technické údaje: 
Kapacita: 2,5 kg balíèky cca 50/52 balíèkù / min 
Rozmìry sáèku:  šíøka 220 do 380 mm 
  délka 400 do 690 mm 
Hmotnost stroje: 250 kg 

Volitelné pøíslušenství:
Pásové dopravníky v individuálních rozmìrech

Upmann
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Dopravníky 

Pásové dopravníky pro balení
Pásový dopravník smìrovaný vzhùru 
Speciální tvarované pásy 
Pásový dopravník smìrovaný dolù 

Upmann


