
   

Gruppo 
Fabbri

Skupina Gruppo Fabbri je evropským 
lídrem ve výrobě automa  ckých 
balicích strojů pro balení do průtažné 
fólie. 
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XPEED 1

Xpeed 1 je kompaktní stroj pro zatavování misek vhodný pro balení èerstvých potravin s pomocí misky a vrchní fólie. Model 
je založen na platformì stroje vyšší øady - Xpeed 5, vychází z jeho provozních vlastností a pøináší inovace v pøísunu misek, 
spotøebì plynu, fl exibilitì a zmìnì formátu.
Xpeed 1 poskytuje výkon, který je charakteristický pro špièková zaøízení. Je to jediný stroj pro zatavení misek vybavený jak 
dvojitým, tak jednoøádkovým pøísunem misek. Je vyroben z nerezové oceli pro maximální odolnost v nároèném prostøedí. 

Xpeed 1 je vhodný pro použití: 
• vakuový plyn pro ochrannou atmosférou ve støednìdobém a dlouhodobém horizontu s minimálními úrovnìmi 

zbytkového kyslíku, 
• vstøikování plynu k dosažení ochranné atmosféry v krátkodobém a støednìdobém horizontu, 
• konfi gurace „skin“,  
• verze s odstávajícím produktem, 
• zatavení jedné misky s vrchní fólií. 

Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry. Velmi 
spolehlivé, fl exibilní stroje, nenároèné na obsluhu souèasnì.

Zmìna velikosti trvá ménì než 10 minut, od zastavení stroje až 
k hlášení modelu "pøipraven k balení".

Xpeed 1 mùžete provádìní balení formami  jednoøádkovými 
a dvouøadými, maximalizuje produktivitu v souladu s reálnými 
potøebami klienta. Verze dvouøadá mùže být zmìnìna na 
jednoøadou v prùbìhu nìkolika okamžikù. 

Stroj je k dispozici v pravorukém i levorukém provedení.

Rychlost:
• až 10 cyklù / minutu v režimu vakuum-plyn
• až 12 cyklù / min v režimu vrchní zatavení fólie 
• maximální produktivita 96 balíèkù za minutu

Stroje pro zatavování misek
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Rychlost až 160 balíèkù/minuta

Rozmìry misek 
(d x š x v)

min. 170 x 120 x 20 mm 

max. 340 x 260 x 130 mm

Šíøka fólie od 170 do 450 mm

Váha stroje 800 kg

XPEED 5

Technologie MAP
Nový stroj pro zatavování misek XPEED byl vytvoøen na základì prùmyslových požadavkù pro balení èerstvých potravin. 
Model je vhodný pro použití k balení v ochranné atmosféøe, XPEED pøináší trvale vysoký výkon pøi balení masa, drùbeže, 
hotových jídel, ryb, lahùdek a èerstvých potraviny, které vyžadují prodlouženou životnost. 

Hlavní vlastnosti a silné stránky: 
• Vysoká úèinnost a fl exibilita stroje aplikované na vysokou produktivitu
• Možnost vybrat si vhodnou technologii balení v závislosti na požadavcích produktu
• Na stroji lze použít jakýkoli druh misky vhodný pro zatavení a zatavovací fólie 
• Vysoká rychlost
• Nová koncepce vakuové komory 
• Úzká stopáž
• Snížená spotøeba plynu, patøí k nejnižším na trhu

Volitelná zaøízení:
• automatická výmìna role fólie
• analyzátor a smìšovaè plynu
• zaøízení pro centrování potištìné fólie
• vakuové vývìvy s rùzným výkonem
• pøídavný vstupní dopravník pro jednoøadý i dvouøadý stroj
• zaøízení pro rozdìlování pøísunu z jedné øady do dvou øad
• jednoduchý / dvojitý podavaè misek
• speciální vozíky pro skladování/vyhøívání formátových sad
• propojení a komunikace s externími zaøízeními (aplikátory, váhové systémy, detektory kovù)
• další pøídavné zaøízení na základì poptávky

Stroje pro zatavování misek

Vlastnosti
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Top Lid

Jedná se o automatický balicí stroj pro balení stylem TOP-SEALING do ochranné atmosféry. Stroj je velmi fl exibilní a pøitom 
nenároèný na obsluhu. Top Lid je kompaktní stroj, který vzhledem ke svým rozmìrùm a fl exibilitì byl navržen tak, aby 
splòoval požadavky jak v prùmyslu, tak u velkých distribuèních odvìtví. 

Pomìr kvalita / cena je vynikající, a proto je tento stroj ideální volbou pro ty spoleènosti, které teprve èiní první kroky v balení 
MAP, stejnì jako pro fi rmy se støední / vysokou úrovní produkce. Snadno pøístupné mechanické díly je možné rychle vymìnit 
a èistit. 

Výkon stroje až 30-ti balíèkù za minutu pøedurèuje tento stroj jako ideální do provozù, kde je kladen dùraz na rychlost výroby 
pøi zachování špièkové kvality balení. Do pamìti stroje je možno naprogramovat pøesné parametry balicího programu. 

V základní výbavì je tento stroj dodáván vèetnì jedné zatavovací sady a barevné dotekové obrazovky. Výmìna sady je velmi 
jednoduchá, pøièemž obsluha mùže pro tuto èinnost využít podrobného návodu, který se v prùbìhu výmìny zobrazuje na 
kontrolním panelu. K balení se používá fólie PET/CPP s vrstvou ANTIFOG.

Stroje pro zatavování misek

Šíøka folie min. 170 - max. 340 mm

Váha stroje 610 kg

Max. velikost misek 365 x 280 x 100 mm

Rozmìry stroje 2330 x 965 x 1765 mm

Vlastnosti
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Øada ELIXA byla vyvinuta speciálnì pro zákazníky, jejichž výroba je velmi variabilní a není proto možno nastavit univerzální 
velikost podložních táckù a výrobkù. ELIXA sama rozpozná velikost baleného zboží a reguluje všechny funkce pøi balení 
vèetnì odøezu fólie. Modely ELIXA jsou velmi praktické stroje, nenároèné na pracovní místo. Pro veškeré balení a všechny 
velikosti podložních táckù se používá jeden typ a šíøka fólie. Všechny typy strojù je možné kombinovat s automatickým 
etiketovacím a vakuovým systémem a vytvoøit tak plnì automatickou linku.

Nová generace elektroniky použitá ve strojích Elixa zajišťuje maximální životnost a spolehlivost stroje i pøi 
provozu v problematickém prostøedí. Od pøedchozí série se liší v dosažení vyšší bezpeènosti, technologie a úspor. 
Tato technická vylepšení pøináší energetickou úsporu oproti pøedchozím modelùm až o 50%.

Elixa 14, základní model z poslední generace automatických balicích strojù do prùtažné fólie. Elixa 14 nevyžaduje žádný 
zásah obsluhy v pøípadì zmìny formátu: Díky tomu je vhodná zejména pro malé obchodníky nebo pro ty, kteøí se rozhodnou 
pøejít z manuálního na automatické balení. Díky technologii Elixa®, používá stroj jednu šíøku fólie (280 mm), bez ohledu na 
velikost výrobku, což umožòuje úsporu fi lmu až o 20% ve srovnání s tradièními balicí stroje.

Elixa 14 a Elixa  21

Elixa 14
Elixa 21

NOVINKY

Elixa 21, model postavený na bázi stroje Elixa XP, je automatická balièka do prùtažné fólie s technologií Elixa® poslední 
generace. Pøidané fotobuòky u vstupu stroje, nová generace mikrospínaèe navrženého tak, aby se zabránilo neoprávnìné 
manipulaci, inovativní design výstupu, který brání jakémukoliv pøístupu k pohyblivým èástem stroje, a plynové pružiny pro 
otevøení výstupního zaøízení zajišťují uživateli naprostou bezpeènost. Díky širokému výbìru možností lze stroj snadno upravit 
podle požadavkù zákazníka.

lElElEliiixa 212121

ELIXA

Vlastnosti

Elixa 14 Elixa 21

Rychlost balení max. 14 ks/min. 21 ks/min.

Formát balení min. 120 x 100 x 10 mm 120 x 100 x 10 mm

Formát balení max. 350 x 230 x 130 mm 350 x 230 x 130 mm
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Elixa 35

Model Elixa 35, který je postaven na verzi stroje Elixa Mega, byl ve srovnání se svým pøedchùdcem vybaven pevnìjším horním 
krytem. Elixa sama rozpozná velikost baleného zboží, reguluje všechny funkce  pøi balení vèetnì odøezu fólie. Jedná se o 
praktický model, nenároèný na pracovní místo. 

Jeho použití je jednoduché, používá se jeden typ a šíøka fólie, což pøináší její úsporu ve spotøebì. Vstup a výstup je øešen 
lineárnì vedle sebe.

ELIXA 24 je postavena na základì stroje Elixa ZX a je koncipována s cílem poskytovat lepší øešení pro balení èerstvého masa 
a potravin do prùtažné fólie, vyšší spolehlivost a delší trvanlivost výrobku. 

Elixa 24 

Výhody modelu:
• Modernìjší a více funkèní design, který díky mìkèí linii krytù a novým doplòkovým funkcím, pomáhá pøi mytí odtoku 

vody, èímž se pøedchází infi ltrace do stroje.
• Nový elektrický systém splòující nejnovìjší normy.
• Inovativní technická øešení, která jsou aplikována zejména na opotøebitelné èásti, u nichž je kladen dùraz na delší 

životnost a snížení nárokù na údržbu.
• Nové sestavy pro vážení a oznaèování jsou uzpùsobeny pro tlumení nárazù základny balicího stroje a zaruèují vìtší 

pøesnost v rozsahu ètení a rychlejší odezvu na balicí / vážící systém.
• Propojovací soustava, jenž je vyvinuta ve stejné dobì jako stroj maximalizuje kompatibilitu mezi elektrickými prvky a 

hardware.
• Novì koncipovaný rám, jehož nároky na prostor jsou limitovány pouze na ètyøi nohy umožòuje snazší pøístup k balicímu 

stroji a úèinnìjší èištìní a údržbu pod strojem.

ELIXA

Rychlost balení max. 24 ks/min.

Formát balení min. 120 x 100 x 10 mm

Formát balení max. 350 x 230 x 130 mm

Vlastnosti
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Elixa 30L 

Elixa 30L automatická balièka do prùtažné fólie, jejímž pøedchùdcem byl model Elixa Max, je vhodná zejména pro støední a 
velkou produkci.

Každá èást stroje Elixa 30L byla navržena v souladu s nejpøísnìjšími bezpeènostními pøedpisy: stroj nemá žádné ostré hrany 
a elegantní zaoblené hliníkové boènice minimalizují následky náhodného nárazu. Pøi balení se strojem lze použít neutrální 
prùtažnou fólii nebo potištìnou fólie, která je svaøena na spodní èásti misky pomocí svaøovacího pásu.

Stroj je schopen zabalit také misky velkého formátu o maximální velikosti 400 x 260 x 200 mm.

Elixa 35 Elixa 30LlElii a 3030LL

ELIXA

Vlastnosti

Elixa 35 Elixa 30L

Rychlost balení max. 35 ks/min. 30 ks/min.

Šíøka fólie 280 mm 280 mm

Formát balení min. 120 x 100 x 10 mm 120 x 100 x 10 mm

Formát balení max. 350 x 230 x 130 mm 400 x 260 x 200 mm

Váha stroje 240 kg 250 kg
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Stroje Automac øady jsou plnì automatizované balicí stroje cenìné pøedevším pro svoji spolehlivost i za extrémních provozních 
podmínek. Poskytují vynikající výkon a znaènou fl exibilitu, které je èiní ideálními stroji pro prùtažné balení èerstvých produktù 
v miskách jako jsou: maso, drùbež, ovoce, zelenina, sýry, ryby èi chléb, peèivo a pizza. Všechny typy strojù je možné 
kombinovat s automatickým etiketovacím a vakuovým systémem a vytvoøit tak plnì automatickou balicí linku.

Automac 75 a Automac 95

AUTOMAC 75 a AUTOMAC 95, vysoce výkonné automatické stroje pro balení do prùtažné fólie, jsou reakcí na stále 
naléhavìjší požadavky od balicích center a prùmyslových výrobních linek na zlepšené výkony strojù.

Pøinášejí evoluci v technických, funkèních a estetických vlastnostech stroje AUTOMAC 55 Piu, se stejným základem 
zvyšují výkon pokud jde o pevnost, trvanlivost a spolehlivost, udržují pružnost pøi zmìnì formátu a zvyšují maximální rychlost 
balení až na 75 respektive 90 balení za minutu.

Nový monitor s dotykovým displejem umožòuje interakci se stroji snadno a rychle, což usnadòuje procesy balení a údržby.

AUTOMAC 75 a AUTOMAC 95 jsou vyrobeny z nerezové oceli a hliníku, vybaveny pokroèilým navíjecím a napínacím 
systém fólie, zajišťující dokonalé centrování tisku a hladký a rychlý proces balení. Díky novému ovládacímu panelu s 
dotykovou obrazovkou mohou oba modely nabídnout až 29 rùzných editovatelných programù pro balení, což splní výrobní 
potøeby každého klienta. Integrovaný diagnostický systém navíc umožòuje rychle najít a opravit pøípadné chyby.

NOVINKY

Automac 75 - rychlejší verze stroje A55, dìlá až 160 cm výšku produktu, možnost nerez
Automac 95 - vstup je nižší, umožòuje vložit menší produkty, pohyb stroje je díky tomu kratší a to znamená rychlejší stroj

Automac

Vlastnosti

Max. rychlost balení až 90 balíèkù/min. pro Automac 95 (75 pro Automac 75)

Formát balení min. 120x100x10 mm

Formát balení max. 230 x 320 x 200 mm (200 platí pouze pro Automac 75)

Max. váha balíèku: 6 kg

Min šíøka cívky 330 mm

Max.šíøka cívky 550 mm

Váha stroje 750 kg
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Automac 38 PIU

Pro optimální zabalení výrobku bez ztráty fólie je do stroje možné naprogramovat 99 balicích programù. Pøi použití 
nejmodernìjší elektronické techniky signalizuje možné chyby a pokyny na jejich odstranìní. Stroj je možnost vybavit zaøízením 
na vážení a etiketování, standardnì je dodáván se dvìma držáky na fólii. 
Vylepšení stroje:
• delší vstupní dopravník, prùhledný horní kryt vstupního dopravníku
• bezpeènostní fotobuòky
• nové vìtrání elektrické skøínì

V základní verzi je vybaven 2,5 m vstupním dopravníkem se 
samocentrováním, který plnì umožòuje využít balicí kapacity 
stroje. 

Dodává se v 6 možných konfi guracích výstupu. Na rozdíl od 
jiných modelù má A-38 zavedeny do stroje 2 velikosti fólie, 
kdy stroj podle nastaveného programu zvolí pøíslušnou šíøku 
fólie.

Automac 33 PIU

Pro optimální zabalení výrobku bez ztráty fólie je do stroje možné naprogramovat 99 balicích programù. Pøi použití 
nejmodernìjší elektronické techniky signalizuje možné chyby a pokyny na jejich odstranìní. Stroj je možno vybavit zaøízením 
na vážení a etiketování, standardnì je dodáván se dvìma držáky na fólii.

Automac

Max. rychlost balení 28 ks/min.

Šíøka folie 280 - 550 mm

Formát balení min. 90x110x10 mm

Formát balení max. 200x300x160 mm

Váha stroje 350 kg

Max. rychlost balení 31 ks/min.

Šíøka folie 280 - 550 mm

Formát balení min.
Standard - 90x110x10 mm 
Volba A - 140x160x10 mm

Formát balení max.
Standard - 230x320x160 mm 
Volba A - 260x407x160 mm

Váha stroje 380 kg
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Automac 55 PIU

Nejvyšší tøída dodávaných modelù, který prošel v roce 2000 revoluèními zmìnami v designu a elektronických souèástech. 
Stroj je v základní verzi vybaven kontrolním poèítaèem s dotekovou ovládací obrazovkou, která umožòuje obsluze plnou 
kontrolu nad strojem. Pomocí tohoto zaøízení si obsluha mùže tvoøit vhodné balicí programy, pøípadnì upravovat programy 
stávající. 

Další výhodou je také upozoròování na chyby a doporuèení k jejich odstranìní. Stroj je možno doplnit systémem vstupních 
dopravníkù o délce až 7 metrù.

Doplòková zaøízení:
• kontrolní poèítaè v èeském jazyce 
• prodloužený vstupní pásový dopravník 
• automatické nastavení pracovního otvoru 
• fotobuòka pro kontrolu pøísunu zboží 
• kontrolní fotobuòka na výstupu 
• stabilizátor napìtí 
• držák pro druhou fólii 
• boèní napínací kleštì

Automac

Vlastnosti

Max. rychlost balení 55 ks/min.

Šíøka folie 330 - 550 mm

Formát balení min.
Standard - 120x120x10 mm 
Volba A - 180x180x10 mm

Formát balení max.
Standard - 320x230x160/200 mm 
Volba A - 407x260x160/200 mm

Váha stroje 630 kg


