
   

Giro
Giro nabízí balicí a váhové systémy pro 
ovoce a zeleniu.



Strana 2 objednavky@petruzalek.cz

Váhové stroje 

Statická váha – PEG-12/160 

Navržena tak, aby dosáhla vysokého výkonu.
PEG-12/160 je statická váha s 12 košíky. Obsahuje pokroèilé algoritmy schopné dosáhnout vysokou produktivitu ve srovnání 
s ostatními modely vybavenými 12 košíky. 

Ideální jsou pro vážení všech druhù ovoce a zeleniny jako jsou brambory, cibule, citrusy, jablka atd.  

Giro Group je svìtovým lídrem v oblasti potravináøských obalových systémù s více než 50 letou zkušeností. Giro nabízí balicí 
a váhové systémy pro ovoce a zeleniu. Spoleènost nabízí balicí stroje pokroèilé technologie, které odpovídají potøebám trhu 
a rozmanitosti v nabídce.

Statická váha pro mìkké ovoce – PEG-14/120 FD 

PEDG-14/120 FD je statický váhový stroj se 14 košíky, zejména navržen k vážení široké škály mìkkého ovoce, jako jsou jablka, 
rajèata, avokádo, broskve a další, s maximální velikostí v prùmìru 90 mm. 
Maximální výkon až 45 košíkù/min. 
Vážení rozsah od 500 gr do 5 kg 

Váha je schopna zpracovat celou øadu produktù. 
Je to ideální váha pro plnìní 2 sváøecích strojù Girbagger, 2 klipovacích 
strojù CA-9 nebo 3 svaøovacích strojù Girplus / Girsac. 

Výstup až 60 vážení/min.
Rozsah hmotností pøí vážení od 500 gr do 10 kg.

Stroje pro zatavování misek
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GirBagger

Automatický svaøovací stroj urèený pro síťové tašky.

Provádí balení Girplus, Girsac a Ultrabag tašek, vèetnì rukojetí pro pøepravu, používá ochranné 
fólie ve všech typech balení. 
GirBagger/Ultrabag mùže produkovat dvojí výstup balíèkù ve stejném èase. 
Vysoká rychlost 30 sáèkù/min. a redukovaný èas na zmìnu spotøebního materiálu (produkuje až 
2 hodiny nepøetržité výroby) zaruèuje, že 1 ks GirBagger nebo Ultrabag stroj zajistí odpovídající 
výstup pro 2 tubusové sváøeèky a s nižšími náklady na pracovní sílu. 

Pytlovací stroje 

Rùzná strojní øešení, které automatizují proces balení do sítí. Od poloautomatických strojù, které vyžadují minimální investice 
do rozvíjejících se trhù, až po plnì automatické systémy s vysokou mírou produktivity pro rozvinutìjší podniky. 

Girplus / Girsac 

Automatický svaøovací stroj urèený pro síťové tašky. 

Automatický plnící a svaøovací stroj pro Girplus a Girsac tašky. Automatický pytlovací stroj vytváøí tašky ze sítí pomocí 
svaøování,  schopen zabalit širokou škálu ovoce a zeleniny. Používá tubusové tkané sítì, adhesivní etikety a fólie. Výsledkem 
je 100% recyklovatelná taška. 
Rozsah vážení: od 500 gr do 3 kg (Girplus) a od 500 gr do 4 kg (Girsac) 
Výstup od 14 do 22 balíèkù/min. (v závislosti na verzi stroje) 
Rùzné prùmìry tubusù jsou k dispozici v závislosti na baleném výrobku a velikosti tašky. 

Stroje pro zatavování misek
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Automatický klipovací stroj pro síťové tašky – CA-9s 

Stroj s automatickou zmìnou tubusu ke klipování tašek ze sítí.

Pytlovací stroj, vybavený automatickou zmìnou tubusu, uzavírá klipem síťové tašky pro zahradnické produkty, jako jsou 
pomeranèe, mandarinky, citrony, grepy, brambory, cibule atd. 

Dìlá balíèky od 500 gr až do 4 kg. 
Výstup: až 42 balíèkù/min. (v závislosti na optimalizaci hmotnosti, 
ovoce a instalace) 

Poloautomatický klipovací stroj pro sítì – GH-20   

Poloautomatický stroj uzavírá síťové tašky s pomocí klipu

GH-20 je silný a spolehlivý poloautomatický balicí stroj pro balení do sítí, který 
tvoøí tašky z tubusové sítì. Jeho použití je velmi snadné. 

Balený výrobek musí být vložen do tubusu se sítí, s jediným jednoduchým krokem 
uzavøe zaøízení tašku s pomocí klipu a uøízne síť na tubusu tak, aby byl balíèek 
pøipraven pro další balicí cyklus. 

Tento postup lze použít na jakýkoliv typ váhových strojù díky použití rùzných 
dostupných doplòkù.

Stroje pro zatavování misek
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Automatický klipovací stroj pro síťové tašky – CA-10

Stroj s automatickým systémem navíjení sítì z cívky, ke klipování tašek ze sítí.  
Klipovací stroj CA-10 je vybaven dvojitým tubusem na síť, která je samostatnì plnìna prostøednictvím odpovídajících cívek 
na sítì. CA-10 pøidává ke svým vlastnostem významné úspory provozních nákladù tím, že vyžaduje mnohem ménì obsluhy 
pøi doplòování sítì na stroji.  
Výstup: až 40 balíèkù/min. (pøi balení 1 kg pytle)
Vhodné pro nepravidelné produkty 

Proces výroby s dvojitým tubusem:

Výroba balíèku zaèíná s použitím jednoho ze dvou tubusù, 
produkt je naplnìn otvorem v tubusové síti. Poté co elektronický 
snímaè detekuje, že tubus bude naplnìn, stroj rozhýbe druhý 
tubus a zaène výrobu na nìm. 

Mezitím, bez zastavení výroby, je první tubus doplnìn 
odpovídajícím množstvím sítì a øezací zaøízení vytvoøí otvor v síti 
pro vložení dalších produktù. 

Jakmile je výroba druhého tubusu dokonèena, je zapoèata výroba 
na tubusu prvním.  

Detail plnicího systému sítí z 2 cívek Systém dvojitého tubusu se 
sítí, s automatickým plnìním.

samospráva sítì balíèkù bez doplnìní 
sítì

úspora pracovní síly
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