
   

Preferred 
Packaging

Preferred Packaging je světovým lídrem 
ve výrobě, vývoji a konstrukci balicích 
zařízení a nabízí jednu z nejvíce ucelených 
a komplexních řad balicích strojů.
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Nový vertikální balicí stroj s možností zmìny sklonu
• Snadná obsluha, stroj není nároèný na údržbu a prostor.
• Ekonomický, spolehlivý a rychlý. Rychlost až 30 balení/min.
• Cyklus stroje je možno aktivovat nožním pedálem nebo dvìma tlaèítky.
• Možnost nastavení vertikálního sklonu od 0 - do 80°. Úhel sklonu je možné jednoduše nastavit prostøednictvím 

ruèního kola. Nastavení sklonu má vliv na rychlost pádu výrobku a umožòuje stroji pracovat jak v horizontální, tak 
vertikální poloze v závislosti na povaze produktu.

• Stroj je vhodný pro balení širokého portfolia produktù od ovoce a zeleniny, peèiva, cukráøských výrobkù, moøských 
plodù, mléèných výrobkù, uzenin, až po nepotravinové výrobky, jako jsou napøíklad malá kování nebo malé profi ly, 
které lze balit po jednom kuse nebo jako skupinová balení.

• Hlava pro tvarování fólie je snadno nastavitelná a umožòuje tak balit širokou škálu rozmìrù produktù, a to i díky 
dostateènì široké roli fólie (až do šíøky 700 mm). Stroj je schopen zpracovávat fólie na bázi PP ve standardním, ale i 
perforovaném provedení (zelenina, teplé peèivo).

• Obal je vyroben pomocí dvou sad kol, pøièemž první sada slouží pro posuv a druhá vyhøívaná sada pro svaøení fólie 
v podélném smìru. A mechanickou svaøovací lištou, která provede svaøení balíèku v pøíèném smìru a zároveò odsek 
balíèku.

• Všechny èásti stroje, které pøichází do styku s výrobkem, jsou vyrobeny z nerezové oceli.
• Dotyková obrazovka SIEMENS.
• Robustní ocelová konstrukce.
• Možnost zmìny rozmìru balíèku.

Odvíjení fólie:
Odvíjení fólie z role je provádìno prostøednictvím tažných kol podélné 
svaøovací jednotky. Nastavitelná hlava pro tvarování fólie umožòuje balení 
mnoha rùzných druhù výrobkù s širokou škálou rozmìrù. Tvarovací hlavu lze 
velmi snadno manuálnì nastavit.

Svaøovací kola:
Stroj je vybaven dvìma páry kol: prvním pro potah fólie, druhým (vyhøívaným) 
pro svaøení fólie.

Svaøovací èelisti:
Motorizovaná svaøovací èelist s využitelnou šíøkou 350 mm.

Ovládací panel:
Ovládací panel je vybaven nouzovým tlaèítkem a 2 regulátory pro nastavení 
svaøovací teploty. Nastavení stroje se provádí prostøednictvím dotykové 
obrazovky PLC.

Vertikální stroj ZED

Šíøka fólie max 700 mm

Šíøka pøíèných svaøovacích èelistí 400 mm

Max šíøka sáèku 270 mm

Max výška produktu 150 mm

Maximální výkon až 30 balení za minutu

Rozmìry stroje 1250 x 1250 x 1700 mm

Hmotnost 270 kg

Vlastnosti
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Stroj pøedstavuje revoluèní kontinuální øešení vakuového balení rùzných potravináøských výrobkù.

Vysoká univerzálnost tohoto stroje umožòuje automatické balení rùzných produktù o rozdílných rozmìrech do vakua, 
pøièemž pro balení nejsou používány vakuové sáèky, ale fólie v provedení na roli.

Balení:
• Automatický balicí vakuový stroj pracuje s plochou nebo pøeloženou fólií na roli. 
• Nejvìtší benefi t stroje spoèívá v použití fólie místo vakuových sáèkù. 
• Vìtší všestrannost stroje pøi zmìnì formátu a 40% úspory spojené s náklady na fólii.
• Jediný dostupný stroj, který je schopen pracovat automaticky v souladu s fólií a vytváøet tím vakuové balení.

Balení a smršťování
Potraviny i nepotravinové výrobky balené do vakua: 
• malé i velké porce sýra,
• maso,
• šunka a salámy,
• pizza atd.

K dispozici je nìkolik konfi gurací, a to vždy podle rozmìru produktù a požadavku na výkon.

Konzolová konstrukce stroje umožòuje velmi snadné èistìní a dostupnost stroje, což je základním pøedpokladem pro stroje v 
potravináøském prùmyslu. Stroj lze kombinovat se smršťovacím tunelem s otevírací komorou a pøídavným podávacím pásem. 

Kontinuální vakuovací stroj TOR

Vlastnosti
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Stroje s postranním podélným svaøováním a pøíèným svaøováním BOX MOTION 

Všeobecné vlastnosti: 
• mohou pracovat se všemi typy fólií (volitelný nùž pro PEF, PE, PP fólie)
• konstrukèní øešení stroje se 3 pásy je garancí pomìrnì znaèné úspory fólie 
• automatické urèení délky balíèku na základì délky produktu
• stroj nevyrábí prázdné balíèky: pokud výrobek chybí, je cyklus stroje automaticky pozastaven

Specifi cké vlastnosti: 
• svaøovací stroj je vybaven pøíèným svaøovacím tìlesem s kontinuálním pohybem, které se pohybuje ve vertikálním 

i horizontálním smìru tak, aby pøi jeho poklesu došlo k zatavení balíèku na èelní a zadní stranì. Pøi svaøovacím cyklu   
nedochází k zastavení, neboť svaøovací lišta pracuje kontinuálnì

• díky kontinuálnímu postrannímu svaøování neexistuje prakticky žádné omezení v délce výrobku
• pøíèná svaøovací lišta mùže mít šíøku až 800 mm, výška výrobku mùže být až 400 mm

Rychlost balení kalkulovaná pro formát A4 dosahuje až 5000 balíèkù za hodinu pro standardní BOX MOTION a až 9000 
balíèkù za hodinu v pøípadì použití systému s bezkartáèovými servomotory. 
Systém pro balení do ochranné atmosféry: pro balení výrobku do ochranné atmosféry je nezbytné použít adekvátní bariérou 
fólii. 
Systémy pro "OPÌTOVNÌ POUŽITELNÝ SÁÈEK" a "OPÌTOVNÌ UZAVÍRATELNÝ BALÍÈEK". 
Verze stroje "CANTER LEVEL" s patentovaným systémem pro možnost práce s plochou nebo pøeloženou fólií umožòuje 
maximální dotažení fólie.

Pozn.: max. délka produktu – neomezená, prùmìr cívky 350 mm

Plně automatické balicí stroje s postranním svařováním

Vlastnosti

Vlastnosti/model 500 600 800 1100

Svaøovací rozmìry mm 500 600 800 1200

Max. šíøka výrobku mm 420 520 720 1020

Rychlost ks/min. 100 100 80 70

Šíøka fólie mm 650 750 950 1200

Rozmìry stroje
 (d x š x v) mm

2300 x 1300 x 1500 2300 x 1400 x 1500 2600 x 2000 x 1650 2900 x 2500 x 1550

Váha kg 800 900 1000 1100
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Stroje s postranním podélným svaøováním pro použití ploché i pøeložené fólie (PATENT)

Tyto stroje s postranním svaøováním spojují výhody strojù s postranním svaøováním (všestrannost a fl exibilita) a výhody strojù 
FLOW-PACK (rychlost a utažený balíèek). 

Univerzálnost. První stroj s postranním podélným svaøováním, který umí pracovat jak s pøeloženou, tak plochou fólií na 
jednom stroji, se stejným systémem pro uchycení a odvíjení fólie. Tento systém je chránìn mezinárodním patentem. Stroj je 
schopen pracovat jak s neutrální, tak s potištìnou fólií, pøièemž mùže pracovat se všemi typy folií, jako jsou PEF, PP, BOPP, PE, 
PVC nebo bariérová fólie BDF. 

Flexibilita: rychlá výmìna fólie a rychlý pøechod na jiný výrobek. 
Neomezená délka a šíøka produktù až do 600 mm. 
Jednotka pro upevnìní a odvíjení fólie o šíøi až 750 mm (plochá nebo pøeložená).  
Výkon/rychlost: stroj je k dispozici ve 2 verzích, a to: s pøerušovaným pøíèným svaøováním nebo s kontinuálním pøíèným 
svaøováním BOX MOTION s výkonem až 120 balíèkù za minutu. 
Tìsný balíèek: jedná se o první balicí stroj s boèním svaøováním, který pracuje se stejnou šíøkou fólie jako balicí stroje FLOW 
PACK s koneèným výsledkem velmi tìsného sáèku. 
Úspora fólie: odpad není více než 10 mm.

Konzolová konstrukce stroje minimalizuje nároky na èištìní. Vnitøní èásti stroje jsou maximálnì dostupné. Stroj je svými 
dispozicemi ideální pro použití v potravináøském prùmyslu, neboť v kombinaci s bariérovou BDF fólií umožòuje také balení v 
modifi kované atmosféøe MAP. 
K dispozici je také verze stroje z NEREZOVÉ OCELI. 
Stroj lze kombinovat s horkovzdušným konzolovým smršťovacím tunelem, jehož komoru lze zcela otevøít.

Pozn.: max. délka produktu – neomezená, prùmìr cívky 350 mm

Plně automatické balicí stroje s postranním svařováním

Vlastnosti

Vlastnosti/model 500 500 l 600 600 l

Svaøovací rozmìry mm 500 500 600 600

Max. šíøka x výška výrobku mm 400 x 200 400 x 200 500 x 200 500 x 200

Rychlost ks/min. 100 75 100 75

Rychlost – rychlá verze ks/min. 150 150

Šíøka fólie mm 650 650 750 750

Váha kg 800 800 800 800
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Stroje s postranním podélným svaøováním a pøíèným svaøováním s pøerušovaným pohybem 

Všeobecné vlastnosti: 
• tyto stroje mohou pracovat se všemi typy fólií (volitelný nùž pro PEF, PE, PP fólie)
• konstrukèní øešení stroje se 3 pásy je garancí pomìrnì znaèné úspory fólie
• automatické urèení délky balíèku na základì délky produktu, stroj nevyrábí prázdné balíèky: pokud výrobek chybí, je 

cyklus stroje automaticky pozastaven

Specifi cké vlastnosti: 
• svaøovací stroj je vybaven fi xním pøíèným svaøovacím tìlesem, které se pohybuje ve vertikálním smìru tak, aby pøi   

jeho poklesu došlo k zatavení balíèku na èelní a zadní stranì

• díky kontinuálnímu postrannímu svaøování neexistuje prakticky žádné omezení v délce výrobku
• pøíèná svaøovací lišta mùže mít šíøku až 1.200 mm, výška výrobku mùže být až 400 mm

Rychlost balení kalkulovaná pro formát A4 dosahuje až 3000 – 3500 balíèkù za hodinu. 
Systém pro balení do ochranné atmosféry: pro balení výrobku do ochranné atmosféry je nezbytné použít adekvátní bariérou 
fólii. 
Systémy pro "OPÌTOVNÌ POUŽITELNÝ SÁÈEK" a "OPÌTOVNÌ UZAVÍRATELNÝ BALÍÈEK". 
Verze stroje "CANTER LEVEL" s patentovaným systémem pro možnost práce s plochou nebo pøeloženou fólií umožòuje 
maximální dotažení fólie. 

Plně automatické balicí stroje s postranním svařováním

Vlastnosti

Vlastnosti/model 400 500 600

Svaøovací rozmìry mm 500 500 600

Max. šíøka výrobku mm 420 420 520

Rychlost ks/min. 45 75 75

Šíøka fólie mm 650 650 750

Rozmìry stroje (d x š x v) mm 1715 x 1300 x 1500 2300 x 1300 x 1500 2300 x 1400 x 1500

Váha kg 700 800 900

Vlastnosti/model 800 1100 500 ECO

Svaøovací rozmìry mm 800 1200 500

Max. šíøka výrobku mm 720 1020 420

Rychlost ks/min. 65 60 50

Šíøka fólie mm 950 1200 650

Rozmìry stroje (d x š x v) mm 2600 x 2000 x 1650 2900 x 2500 x 1550 2300 x 1300 x 1500

Váha kg 1000 1100 900



www.petruzalek.cz Strana 7

Plnì automatické svaøovací stroje s L-ramenem

Všeobecné vlastnosti: 
Hlavním rysem úhlových svaøovacích strojù je svaøovací rameno ve tvaru písmene L. 

Specifi cké vlastnosti: 
• vertikální pohyb jediného ramena zaruèuje konstantní tlak v každém bodu plochy svaøování. Tento systém zcela        

eliminuje  nedostatky pøi svaøování u tradièního kloubového (rozevíracího) systému, který je využíván zejména       
výrobci z Asie. 

• lišta, která má šíøi pouze 10 mm, umožòuje uživateli velkou úsporu fólie (množství fólie kolem zatavovaného výrobku 
je velmi omezeno). V dùsledku toho je balíèek nejen kvalitnì zataven, ale zároveò je i maximálnì tìsný. 

• tyto stroje mohou zpracovávat jak PEF tak PE fólie s volitelnou lištou
• stroje jsou velmi nenároèné na prostor (verze COMBO je vybavena vestavìným tunelem)

Plně automatické balicí stroje s postranním svařováním

Vlastnosti

Vlastnosti/model 530 530T 530CS 530CST 560

Svaøovací rozmìry 
mm

450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 500 x 650

Max. rozmìry výr. 
(š x d x v) mm

350 x 550 x 170 350 x 550 x 170 350 x 550 x 240 350 x 550 x 170 420x 650 x 200

Rychlost ks/min. 45 45 45 45 40

Šíøka fólie mm 550 550 550 550 650

Rozmìry stroje 
(d x š x v) mm

1715 x 1200 x 
1450

2700 x 1300 x 
1450

1715 x 1200 x 
1450

2700 x 1300 x 
1450

1715 x 1200 x 
1450

Váha kg 500 700 550 750 600

Vlastnosti/model 560T 560CS 560CST 790CS 560TECO

Svaøovací rozmìry 
mm

500 x 650 500 x 650 500 x 650 750 x 950 500 x 650

Max. rozmìry výr. 
(š x d x v) mm

420x 650 x 200 420x 650 x 240 420x 650 x 200 700 x 950 x 240 420x 650 x 150

Rychlost ks/min. 45 45 35 35 35

Šíøka fólie mm 650 650 650 950 650

Rozmìry stroje 
(d x š x v) mm

2700 x 1300 x 
1450

1715 x 1200 x 
1450

2700 x 1300 x 
1450

2700 x 2000 x 
1550

1715 x 1200 x 
1450

Váha kg 700 550 750 700 600
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Všeobecné vlastnosti: 
• komora tunelu s plnou recyklací horkého vzduchu
• možnost nastavení proudìní vzduchu a rychlosti pásu
• digitální regulace teploty
• mechanismus automatického vypnutí v pøípadì poklesu teploty pod 80 °C
• volitelné provedení pásu tunelu (fi xní nebo pohyblivé váleèky, tefl onový pás)
• termální ochrana proti náhlému vzestupu / poklesu výkonu
• stroj je vhodný pro všechny typy smrštitelných fólií (v pøípadì fólie PE musí mít stroj tefl onový pás)

Horkovzdušné smršťovací tunely byly vyvinuty zejména pro fi nální smrštìní výrobkù balených do teplem smrštitelných fólií. 
Proto tyto tunely bývají ve velké vìtšinì instalovány právì v kombinaci s balicím strojem.
Tunely mohou být použity pro veškeré dostupné teplem smrštitelné fólie na trhu. Navíc mohou být použity do sestavy se 
všemi balicími stroji Preferred Packaging, neboť kopírují jejich tvar a mohou být spoleènì fi xnì spojeny, pøièemž zaruèují 
elegantní a uspoøádaný vzhled.
Prostøednictvím rukojeti je možné horizontálnì pohybovat smršťovací komorou, èímž je možné docílit správné vycentrování 
komory tunelu s pøivádìnými výrobky.

Smršťovací tunely s jednou komorou 

Smršťovací tunely s dvìmi komorami 

smrťovací tunely

Vlastnosti

Vlastnosti/model 150TL 200TL 250TL 300TL

Rozmìry komory mm 2500x1550x400 2500x2000x400 3000x2600x600 3500x3100x600

Rozmìry tunelu (dxšxv) mm 3500x200x1850 3500x2500x1850 4000x3000x1850 4500x3600x1850

Rychlost m/min. 15 15 15 15

Vlastnosti/model 45TL 55TL 75TL 105TL

Rozmìry komory mm 1435x450x300 1435x550x300 1800x750x400 1800x1000x400

Rozmìry tunelu (dxšxv) mm 1434x1170x1570 1434x1170x1570 2610x1400x1800 2610x1400x1800

Rychlost m/min. 35 35 25 24

Vlastnosti/model 45T 55T

Rozmìry komory mm 970 x 450 x 300 970 x 550 x 300

Rozmìry tunelu (d x š x v) mm 970 x 1170 x 1570 970 x 1270 x 1570

Rychlost m/min. 24 24
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Dopravníkové pásy 

Zásuvkový podavaè 

Horizontální kartonážní stroj pro kartony amerického typu. Kompaktní velikost, vysoká rychlost, pohánìné odvíjení role, 
velmi všestranný ve zmìnì formátu. 

Rozmìry stroje: 2990 x 3670 x 2198 mm
Rozmìry kartonu: 
Minimum: základna 300 - výška 200 - hloubka 200 
Maximum: základna 600 - výška 400 - hloubka 400 
Hmotnost: 900 kg 
Výkon: 10 kartonù/min

Spoleènost Preferred Packaging navrhuje celkovou kompletaci linky pøidáním 
dopravníkových pásù pro pøísun, odsun nebo jen k propojení mezi balicí linkou. 

V závislosti na výrobku a potøebách zákazníka je spoleènost Preferred Packaging 
schopna navrhnout: 
standardní pásové dopravníky, 
dopravník s unašeèi, 
INTRALOX dopravníky, atd. 

Všeobecné vlastnosti: 
• výrobky jsou jeden po druhém extrahovány ze zásobníku podavaèe archù a dopravovány k následnému stroji
• produkt je nasáván a vytlaèován vpøed k ústrojí mechanického posuvu
• VOLITELNÉ: podavaè mùže být alternativnì vybaven vakuovou vývìvou
• síla a vytažení produktu jsou øízeny mechanickým systémem
• hliníkový podstavec produktu
• snadná a rychlá zmìna formátu
• zásuvkový podavaè je nezávislý na stroji, a lze jej zaøadit 

do více linek zákazníka

Technická data:
Minimální velikost: 100 mm x 150 mm 
Maximální velikost: 300 mm x 420 mm 
Tloušťka výrobku: od 1 mm do 30 mm (volitelnì až 60 mm)

Kartonážní stroj - Aplikátor rukojeti - Dopravníky a podavače
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Rotaèní podavaè  

Všeobecné vlastnosti: 
• tento rotaèní podavaè umožòuje vzít ze zásobníku podavaèe vložku (jako jednotlivý tenký èasopis, brožuru a jednotlivý 

list) a umístit ji na hlavní produkt
• výrobek je ze zásobníku podavaèe extrahován jeden po druhém pomocí gumové pøísavky, speciálního svorkového 

ústrojí, rotaèních diskù a dopravníkových pasù a následnì je aplikován na hlavní produkt, ve stanovišti podavaèe v 
úseku dopravníku

• podavaè je synchronizován s øetìzem dopravník a není závislý pøímo na stroji, díky tomu mùže být instalován do všech 
linek Preferred Packaging

• SYSTÉMOVÁ SIGNALIZACE: výrobek je hotov nebo výrobek je aplikován je standardní souèástí tohoto podavaèe
• VOLITELNÉ: systém, který kontroluje nesrovnalosti v dávkování a dává signál, v pøípadì potøeby zastaví celý systém

Technická data 
Minimální velikost: 148 mm x 105 mm 
Maximální velikost: 400 mm x 300 mm 
Flexibilní síla vložky: max. 8 mm. 
Doporuèená váha papíru: 80 g / m2

Kartonážní stroj - Aplikátor rukojeti - Dopravníky a podavače



www.petruzalek.cz Strana 11

Øada strojù POLY BUNDLER je vhodná pro skupinové balení produktù (nápoje, krabièky, balíèky, sáèky, plechovky, láhve) nebo 
jednotlivých výrobkù (nábytek, radiátory, velké bloky) støední a velké velikosti. 

Stroje POLY BUNDLER jsou k dispozici v nìkolika modelech, pøièemž šíøka svaøovacího tìlesa je dostupná v rozsahu od 700 
do 2000 mm a výšky balení až do 900 mm. 

U kompaktních modelù mohou být tunely zabudovány pøímo do rámu balicího stroje z dùvodu nižší spotøeby a úspory místa. 
Stroj mùže být vybaven èelním pásem, automatickým dávkovacím systémem umístìným v úhlu 90° vèetnì tlaèného systému 
pro zvýšení rychlosti a pøesnosti pøi provozu.

Pozn.: max. délka produktu – neomezená, max. výška produktu volitelná až 600 mm, prùmìr cívky 350 mm
Všechny typy jsou ve verzi:
S – poloautomatická verze s posunovaèem
N – s lineárním dopravníkem
N90° – s 90° dopravníkem a automatickým posunovaèem
T – se smrštitelným tunelem

Balicí stroje POLY BUNDLER pro skupinové balení výrobků

Vlastnosti

Vlastnosti/model 700 900 1200 1500 2000 2500 3000

Šíøka svaøovací 
lišty mm

750 950 1250 1550 2050 2550 3050

Max. šíøka x výška 
výrobku mm

700 x 400 950 x 400 1200 x 400 1500 x 400 2000 x 400 2500 x 400 3000 x 400

Šíøka fólie mm 700 900 1200 1500 2000 2500 3000
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Kompletní balicí linka pro kapesníky

Kompletní balicí linky pro nápojový prùmysl 

Linka pro poštovní aplikace 

Spoleènost Preferred Packaging se specializuje na studium a projektování kompletního zaøízení pro balení kapesníkù. 
Kompletní linky se všemi systémy potøebnými pro balení papírových výrobkù.

Zaøízení jsou vyvíjeny a pøizpùsobeny inovaèní myšlence 
postranního svaøování s pøíèným svaøováním BOX MOTION, 
pro dosažení vyššího výkonu: u balení jedné role až 130 rolí za 
minutu, pøièemž si stále udržují neuvìøitelnou všestrannost! 

Stejný stroj mùže pracovat s jednou nebo dvìma rolemi, 
prùmyslovou velikostí JUMBO, rolemi používanými ve 
zdravotnictví, ubrousky nebo rolemi papíru pro hygienické 
úèely. Linka mùže být vybavena: systémem pro pøetáèení rolí 
UPRIGHTER, systémem pro tvorbu MULTIPACKÙ; systémem 
pro APLIKACI RUKOJETI a APLIKÁTORY ETIKET. 

Spoleènost Preferred Packaging má velké zkušenosti a 
významné reference od zákazníkù z nápojového prùmyslu. 
Spoleènost projektuje kompletní automatické balicí linky 
pro balení plechovek, ovocných šťáv, mléka, atd. 

Tyto produkty mohou být baleny jednotlivì nebo v balení 
MULTIPACK, s podložkou z vlnité lepenky nebo bez ní. 
Spoleènost Preferred Packaging zajišťuje kompletní øešení 
od plnìní až po kartonážní linku.

Plnì automatická balicí linka pro poštovní a rychlé aplikace 
Linka je složená z: 
• Høeblový dopravník 
• Plnì automatický stroj s postranním 

kontinuálním svaøováním 
• Horkovzdušný smršťovací tunel 
• Zásuvkový podavaè 
• Rotaèní podavaè 
• Systém pro otvírání stránek 
• Výmìna PSÈ

Plně automatické balicí linky
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Balicí linka na svíèky balené v PVC fólii 

Balicí linka pro radiátory 

Kompletní balicí linka pro svíèky, balené do PVC fólie.

Kompletní linka pro radiátory, zahrnuje balení, pøepravu a 
oznaèování etiketami, plnì øízeno prostøednictvím PLC.

Stroj pro balení misek s balicím systémem POLY BUNDLER

Kompletní balicí linka k balení výrobku s miskami nebo krabicemi. 
Tuto linku tvoøí zaøízení pro automatickou kolekci produktù, systém 
pro tvarování misek, automatická linka pro umístìní misek, systém 
PICK and PLACE pro umístìní výrobkù na misky, balení výrobkù s 
podložkou nebo bez ní a následné smrštìní. 

Plně automatické balicí linky


