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REV S.r.l.

Spoleènost REV s.r.l. využívá letitou praxi v oboru a nabízí zákazníkùm kompletní sortiment strojù ke zpracování ovoce a 
zeleniny, pøièemž používá inovativní øešeními s cílem pøekonat omezení, která obvykle stroje na trhu mají.

Nabídku strojù pøedstavují napø. váhové, páskovací stroje, podavaèe košíkù a balení košíkù do sítí, poèítací linka èi paletizaèní 
systémy.

Kromì standardní nabídky strojù je spoleènost schopna vyvinout a realizovat zvláštní projekt na základì poptávky zákazníka, 
stejnì jako nabízí technickou podporu a údržbu ke každému druhu stávajících linek.

REV-BISON 14 

Patentovaný kombinatorický stroj se ètrnácti váhovými hlavami je navržen pro dávkování košíkù na ovoce s pøedem stanovenou 
váhou (nikdy ne nižší). Stroj má nìkolik revoluèních prvkù, nepoužívá tradièní vibraèní žlaby a v kombinaci se speciálním 
nìkolikanásobným systémem plnìní a podavaèem košíkù model REV-D6 tvoøí kompletní linku pro automatické navažování.

Specifi kace:
• velmi jemné zacházení s výrobkem
• vysoká produktivita
• zaøízení pro odsun výrobkù na 5-ti dopravnících
• souèasné plnìní až 5-ti košíkù 
• zaøízení pro plnìní produktù øízeno gravitací
• pøesnost: + /-1G (1g divize)
• vhodné košíky od 0,5 do 1 kg
• široká škála kombinací vážení / plnìní / dávkování
• velmi snadné ovládání a údržba
• panel ovládání pøes rozhraní dotykové obrazovky
• kapacita: více než 50 zvážení / min s jedním dopravníkem, více než 70 zvážení / min se dvìma dopravníky

Volitelné pøíslušenství:
• dvojitý výstupní dopravník složený z podavaèe a stanovištìm pro plnìní košíkù

Váhové systémy 

Váhové systémy
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REV-BULL 

Jedná se o plnì automatický stroj pro páskování položek jakékoliv velikosti, s možností svázat položku pomocí jedné nebo 
nìkolika polypropylenových pásek prostøednictvím systému tepelného svaøení. Stroj se skládá z robustního a pevného 
hlavního ocelového rámu a páskovací hlavy na obou osách. Pohyb páskovací hlavy je vždy vymezen lineárními lištami z 
kalené oceli.

Specifi kace:
• rozmìry pásky: 12 mm x 0,65 mm /0,80 mm
• minimální výška páskování: 200 mm
• maximální výška palety: 2500 mm
• zaøízení pro automatické vycentrování
• automatické rozpoznání rozmìrù pásky
• možnost uložení až 9 páskovacích programù
• síla pásky promìnná dle programu
• rychlost páskování na zaèátku cyklu je øízena mìnièem
• ovládání alarmù a údržby prostøednictvím PLC
• hliníkový oblouk se speciálními vodítky z polyethylenu, které eliminují zablokování pásky a mají vysoký stupeò kluznosti
• elektrický kontrolní panel mùže být umístìn oddìlenì (dle dohody a následného technického výkresu)
• systém vyvažování prostøednictvím zátìže (300 kg) pro garanci vìtší bezpeènosti obsluhy
• kovové ochranné oplocení s elektronickými bezpeènostními závorami
• velmi snadné používání
• kapacita: 50 palet / hod (s max. tøemi vazbami)

Volitelné pøíslušenství:
• rohové zaøízení
• pøídavná sestava ochranného oplocení
• stroj na mobilní základnì 2 stanovištì
• stroj na mobilní základnì 3 stanovištì
• další pøídavné stanovištì

Automatický páckovací stroj
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REV-CBOX

CBOX je automatický stroj pro kontrolu hmotnosti produktù do 2 kg, obvykle košíkù. Mùže být vybaven jedním nebo dvìma 
stanovišti na vyøazování produktù s podváhou a nadváhou. Vážená skupina je vždy oddìlena od vyøazovacího zaøízení, aby se 
zabránilo vlivu pøípadných vibrací. Øešení vstupních nebo výstupních dopravníkových pásù, stejnì jako vyøazovacích zaøízení 
je možné pøizpùsobit prostorovým možnostem zákazníka a jejich poloha bude specifi kována na fi nálním technickém výkresu.

Specifi kace:
• pøesnost: + /-1G (1g dìlení)
• absolutnì tichý
• elektropneumatické ovládání
• velmi kompaktní konstrukce
• velmi snadné používání
• extrémní fl exibilita použití
• kapacita: kontrola více než 100 balení / min (závisí od rozmìrù výrobku)

Volitelné:
• variabilní délka vstupního / výstupního dopravníkového pásu
• dvojité pneumatické postranní vyøazovací zaøízení "ELA" (výstupní dopravníkový pás o minimální délce 1000 mm)
• usmìròovaè 3 øady "SPART"
• usmìròovaè 2 øady "DEVO"
• "homologovaná" verze CBOX-OM s certifi kací MID

Kontrolní váha (pouze váhový pás)

Vlastnosti
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REV-D6 

Jedná se o automatický podavaè košíkù umístìných v nastohovaném stavu v zásobníku podavaèe. Po oddìlení jednotlivého 
košíku, jeho pøesunu a nadávkování na pøíslušný dopravník, který zajistí jejich transport a správnou pozici, je košík naplnìn 
v úseku plnìní.

Specifi kace:
• velmi snadné použití
• ovládací panel a nezávislá kontrola
• pneumatická èinnost
• velmi kompaktní konstrukce
• velmi snadná zmìna nastavení a formátù
• kapacita: dávkování více než 80 košíkù / min.

Volitelné:
• zásobník prázdných košíkù s vìtší kapacitou a dávkováním 
      ze strany (vlevo nebo vpravo)

Pøepínaè na 2 linky 

REV-DEVO 

Dopravníkový pás se zaøízením pro dìlení produkce do dvou linií. Stroj používá citlivou metodu kontroly košíkù, kterou je 
možné odhalit pøípadné poškození produktu. Obvykle bývá stroj v kombinaci s kontrolní váhou pro rozlišení standardních 
a nestandardních produktù na bázi jejich zjištìné hmotnosti. Usmìròovaè lze použít také ke smìrování výrobku na rozdílné 
balicí linky.

Specifi kace:
• dopravníkový pás 500 x 1100 mm
• velmi snadné používání
• extrémní fl exibilita použití

Volitelné:
• variabilní délka dopravníkového pásu

Podavač košíků

Vlastnosti
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REV-F16T 

Vysoce produktivní linka se skládá ze 3 zaøízení: zaøízení pro poèítání ovoce, automatické podávání prázdných košíkù a jejich 
následné plnìní. Tento stroj je vhodný pro automatické plnìní košíkù pøedem naprogramovaným poètem ovoce kulatého 
tvaru. Stroj pro poèítání ovoce mùže být použit také v kombinaci s jinými typy balicích strojù (napø. pro balení do sáèkù). Stroj 
se skládá ze tøí nezávislých žlabù a je vybaven pøídavným kontrolním mechanismem poèítání, pro zajištìní vysoké rychlosti 
bez možných chyb. Každý žlab má svùj vlastní motor, a vlastní mìniè pro regulaci otáèek s elektronickým regulátorem. 
Plody jsou pøepravovány speciálnì tvarovanými mìkkými pryžovými válci, které posunují ovoce vykonávající rotaèní pohyb 
kolem své osy pro eliminaci kontaktu s ostatními plody. Transportní systém a úsek výstupu ovoce je navržen tak, aby byl 
minimalizován vznik pøípadného poškození produktù bìhem manipulace.

Specifi kace:
• absolutní jemné zacházení s produktem
• možnost zmìny rozteèe válcù v závislosti na velikosti plodù:
           - standardní rozteè:  min 30 mm,  max 65 mm
           - velká rozteè:  min 40 mm;  max 80 mm
• možnost míchání rùzných velikostí ovoce
• nezávislé žlaby a øetìzy
• variabilní rychlost prostøednictvím invertoru
• mìkké pryžové, rotaèní a speciálnì tvarované váleèky
• zaøízení, které eliminuje hromadìní plodù na vstupu
• vstupní i výstupní násypky z nerezové oceli (INOX AISI 304)
• vícenásobné montážní konfi gurace v závislosti na odsouhlaseném technickém výkresu
• kontrola alarmù prostøednictvím PLC
• minimální hluènost
• kompaktní konstrukce
• velmi snadné používání
• kapacita: až 50 balíèkù / min (záleží na poètu plodù)

Volitelné:
• pøíslušenství pro mixování ovoce

Počítačí linka na ovoce

Vlastnosti
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REV-FALCON

Stroj urèený pro paletizaci krabic a beden, jehož pevná konstrukce je z lakované oceli. Stroj využívá inovativní systém rychlé 
manipulace. Manipulace je v obou osách zajišťována pomocí dvou obvodních paralelních øetìzù a jednoho motoru. Stroj 
je vybaven pneumatickými èelistmi, jejichž hlavním úkolem je odbìr beden nebo kartónù. Rotace balení je provádìna na 
motorizovaném váleèkovém dopravníku. Díky novému konstrukènímu øešení byly optimalizovány ideální rozmìry stroje, díky 
nimž probíhá tvorba palety uvnitø hlavního rámu stroje.

Specifi kace:
• schopnost zpracování jakéhokoliv typu obalu
• zajištìní balení v jakémkoli formátu
• elektrický kontrolní panel mùže být umístìn dle požadavku zákazníka a následného technického výkresu
• øízení programù prostøednictvím jednoduchého a intuitivního rozhraní dotykové obrazovky.
• velmi snadné používání
• kontrola alarmù a údržby prostøednictvím PLC
• bezpeènostní bariéry jsou souèástí hlavního rámu
• modulární systém podvozku, pro snadnou pøepravu
• velmi kompaktní konstrukce
• kapacita: až 3 cykly / min.

Volitelné:
• dopravníkový øetìz / váleèky vstup / výstupní úsek palety

Paletovací robor

Vlastnosti
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REV-GENIUS 

Patentovaný automatický stroj pro automatické navíjení extrudovaných sítí (v rolích nebo balících) na tubus balicího stroje. 
Stroj mùže zcela eliminovat prostoje a jakékoliv jiné zásahy obsluhy nezbytné pro navleèení sítì na tubus. Po umístìní tubusu 
do stroje a stisknutí tlaèítka START se automaticky spustí cyklus navlékání, který je ukonèen po naplnìní tubusu. Stroj mùže 
vložit mnohem více sítì než je obvykle možné manuálním navlékáním, èímž výraznì zvyšuje nezávislost kombinovaného 
balicího stroje.

Specifi kace:
• velmi tichý chod
• elektromechanický pohon
• možnost navlékání tubusù libovolných tvarù
• pøípustné rozmìry tubusu:  min 190 mm,  max. 260 mm, délka max. 1500 mm
• zaøízení pro eliminaci zauzlování sítì
• velmi kompaktní konstrukce
• intuitivní systém øízení
• ovládání rychlosti nahoru / dolù pomocí invertoru
• velmi snadné používání
• maximální úèinnost navlékání
• navleèení tubusu za cca 5 minut (standardní délka tubusu 1300 mm)

Volitelné:
• systém pro práci s jinými typy sítí (jinými než extrudovanými)

Stroje pro navíjení tubusů

Vlastnosti
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REV-VORTEX

Stroj vhodný pro zavádìní dutinek pro balicí stroje s extrudovanými sítìmi, v cívkách a v balících.

Specifi kace:
• absolutnì tichý
• elektromechanický pohon
• možnost navleèení sítì na tubus libovolného tvaru
• možnost rychlého nastavení vzdálenosti kartáèù pro rùzné formáty tubusù
• pøípustné rozmìry tubusu: ø min 190 mm, ø max. 260 mm, délka max. 1400 mm
• zaøízení pro eliminaci zauzlování sítì
• velmi kompaktní konstrukce
• velmi snadná obsluha

Volitelné:
• pøíslušenství pro zpracování jiných než extrudovaných sítí

Stroje pro navíjení tubusů

Vlastnosti
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REV-ROOSTER 34 

Jedná se o patentovaný automatický stroj s velmi vysokou produktivitou pro automatické ukládání 8 košíkù na ovoce do 
speciálních pøepravních paletek 40 x 30 cm (stylem 4 košíky ve 2 øadách). Mùže být použit i lepenkový kartón nebo plastové 
bedny (IFCO, STECO, CPR a podobnì).

Specifi kace:
• zpracování delikátního zboží
• pneumatický chod
• možnost zpracování balení od 125 g do 250 g, jak košíky v síti, tak košíky s víèkem (pøídavným i integrovaným) 
       nebo nebalené košíky
• plnící systém paletky pouze ve dvou cyklech
• kontrola alarmù a údržby prostøednictvím PLC
• poèítadlo balíèkù
• ukazatel aktuální výroby
• elektrický panel integrovaný do rámu
• zásobník obsahující cca 15 prázdných beden
• výška a smìr vstupu paletky závisí na uspoøádání
• kompaktní design
• velmi snadné používání
• výška a smìr vstupu boxù jsou promìnné v závislosti na uspoøádání
• kapacita: až 65 balíèkù / min (do 6,5 beden / min)

Volitelné:
• automatický podavaè prázdných paletek (standardní 4 kroky)
• manuální podavaè prázdných paletek
• evakuaèní žlab paletek

Plnicí systém pro paletky 40 x 30 cm/ 8 košíků

Vlastnosti
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REV-SCORPION 34 

Jedná se o patentovaný automatický stroj s velmi vysokou produktivitou pro plnìní paletky 40 x 30 cm 8 košíky (formou 4 
košíky ve dvou øadách). Je možné použít i lepenkový kartón nebo plastové bedny (IFCO, STECO, CPR a podobnì).

Specifi kace:
• zpracování delikátního zboží
• pneumatický chod
• zpracovávaná balení od 125 do 250g, jak košíky v síti, tak košíky s víèkem (pøídavným i integrovaným) nebo 
       nebalené košíky
• plnicí systém paletky pouze ve dvou cyklech (patentováno)
• kontrola alarmù a údržby prostøednictvím PLC
• poèítadlo balíèkù
• ukazatel aktuální výroby (balíèkù/minuta)
• zásobník obsahující cca 30 prázdných krabic
• výška a smìr vstupu paletky závisí na uspoøádání
• mobilní elektrický panel, jenž mùže být umístìn dle požadavku
• dvojitý kontrolní panel pro lepší ergonomii
• kompaktní design
• velmi snadné používání
• výška a smìr vstupu beden jsou promìnné v závislosti na uspoøádání
• kapacita: až 130 balení / min (do 13 beden / min)

Volitelné:
• dvojitý automatický podavaè prázdné plošiny (standardní 4 kroky)
• dvojitý manuální podavaè prázdné plošiny
• dvojitá evakuace plošiny
• usmìròovaè dvou linek "DEVO"

Kontinuální vakuovací stroj TOR

Vlastnosti
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REV-ROOSTER

Jedná se o patentovaný automatický stroj s velmi vysokou produktivitou pro plnìní paletky 60 x 40 cm deseti košíky (2 øady 
po 5 kusech). Je možné používat i lepenkové kartony nebo plastové bedny (IFCO, STECO, CPR a podobnì).

Plnicí systém pro paletky 60 x 40 cm/ 10 košíků

Vlastnosti

Specifi kace:
• zpracování delikátního zboží
• pneumatický chod
• zpracovávaná balení od 0,5 do 1 kg, jak košíky v síti, tak košíky s víèkem (pøídavným i integrovaným) nebo nebalené 

košíky
• plnicí systém paletky pouze ve dvou cyklech (patentováno)
• kontrola alarmù a údržby prostøednictvím PLC
• poèítadlo balíèkù
• ukazatel aktuální výroby (balíèkù/minuta)
• zásobník obsahující cca 12 prázdných krabic
• výška a smìr vstupu paletky závisí na uspoøádání
• elektrický panel integrovaný do rámu stroje
• kompaktní design
• velmi snadné používání
• výška a smìr vstupu beden jsou promìnné v závislosti na uspoøádání
• kapacita: až 75 balení / min (do 7,5 beden / min)

Volitelné:
• automatický podavaè prázdných paletek (standardní 4 kroky)
• manuální podavaè prázdných paletek
• evakuaèní žlab paletek
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REV-SCORPION 

Jedná se o patentovaný automatický stroj s velmi vysokou produktivitou pro plnìní paletky 60 x 40 cm 10 košíky (formou 5 
košíkù ve dvou øadách). Je možné použít i lepenkový kartón nebo plastové bedny (IFCO, STECO, CPR a podobnì).

Specifi kace:
• zpracování delikátního zboží
• pneumatický chod
• zpracovávaná balení od 500 do 1000g, jak košíky v síti, tak košíky s víèkem (pøídavným i integrovaným) nebo nebalené 

košíky
• plnicí systém paletky pouze ve dvou cyklech (patentováno)
• kontrola alarmù a údržby prostøednictvím PLC
• poèítadlo balíèkù
• ukazatel aktuální výroby (balíèkù/minuta)
• zásobník obsahující cca 24 prázdných krabic
• výška a smìr vstupu paletky závisí na uspoøádání
• mobilní elektrický panel, jenž mùže být umístìn dle požadavku
• dvojitý kontrolní panel pro lepší ergonomii
• kompaktní design
• velmi snadné používání
• výška a smìr vstupu beden jsou promìnné v závislosti na uspoøádání
• kapacita: až 140 balení / min (do 14 beden / min)

Volitelné:
• dvojitý automatický podavaè prázdné plošiny (standardní 4 kroky)
• dvojitý manuální podavaè prázdné plošiny
• dvojitá evakuace plošiny
• usmìròovaè dvou linek "DEVO"

Kontinuální vakuovací stroj TOR

Vlastnosti
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REV-SAE1-NS 

Stroj pro aplikaci etiket na košíky v pohybu. Stroj je vyroben z eloxovaného hliníkového rámu a lakované ocelové desky, 
na kterém je namontován dopravníkový pás o délce 1000 mm, šíøce 150 mm a výšce 900 mm s možností manuálního 
pøestavení. Podpùrný systém tiskárny je zabudován do hlavního rámu. Celá konstrukce je založena na nastavitelných kolech 
se systémem rychlého brzdìní.

Automatický systém pro usmìròování košíkù ke 3 linkám 

REV-SPART 

Dopravníkový pás s usmìròovacím zaøízením pro tøi linky. Stroj používá citlivou metodu kontroly košíkù, která je schopna 
detekovat pøípadné poškození výrobku. Obvykle je stroj v kombinaci s kontrolní váhou, která tøídí produkty na standardní a 
nestandardní (podváha / nadváha) na bázi jejich hmotnosti. Usmìròovaè lze použít také k pøesmìrování výrobku k rozdílným 
balicím linkám.

Specifi kace:
• dopravníkový pás 500 x 1100 mm
• velmi snadné používání
• extrémní fl exibilita používání

Volitelné:
• variabilní délka dopravníkového pásu 

Specifi kace:
• instalovaný výkon: 0,2 kw / 50Hz

Volitelné:
B-SXAT
Elektronická tiskárna Toshiba
Specifi kace tiskárny:
• termální hlava s rozlišením tisku 8 bodù
• rychlost tisku 254 mm / vteøinu
• zaøízení s nastavitelným aplikátorem etiket

Aplikátor etiket

Vlastnosti

Vlastnosti
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REV-TT 

Patentovaný automatický stroj REV-TT je urèen pro vysokokapacitní balení košíkù do extrudované sítì ve formì hadice. Tento 
stroj je vybaven revoluèním patentovaným systémem automatické výmìny tubusù. Stroj je dále vybaven systémem výmìny 
role lahvových etiket, který umožòuje náhradu spotøebované role bez zastavení provozního cyklu. Díky tìmto revoluèním 
prvkùm je možno maximálnì optimalizovat výrobu, protože zcela eliminují prostoje spojené s navlékáním sítì nebo výmìnou 
etiket. 

Specifi kace:
• pneumatický chod
• balíèky od 500 do 2000 g bez jakékoliv zmìny parametrù
• automatická výmìna tubusu v intervalu cca 10 vteøin
• vysoká samostatnost jednotlivých nosných tubusù
• není nutné, aby pracovník navlékal síť na tubus
• zaøízení, které eliminuje pøípadné rozmaèkání nebo poškození ovoce
• dvojitý držák role etiket pro zajištìní nepøetržitého cyklu
• tiskárna TOSHIBA pro dotisk lahvových etikety s vysokým stupnìm rozlišení
• možnost uložení parametrù tisku etiket do pamìti
• dvojitý držák role pásky, která slouží pro odnos zabalených košíkù
• revoluèní patentované zaøízení pro "jemnou" manipulaci s košíky bìhem transportu
• kontrola alarmù a údržby prostøednictvím PLC
• zdvojená ovládací tlaèítka pro lepší ergonomii
• poèítadlo balíèkù
• ukazatel aktuální produkce (balení / min)
• regulátor rychlosti ve dvou nastavených bodech
• samostatné mazání klipovacího stroje pomocí velkého elektrického kontrolního èerpadla
• podpora misek a košíkù pøi nakládce, integrovaná v rámu
• uzavírání balíèku prostøednictvím tradièního kovového drátu v rolích (5 x 0,30 / 0,35 mm)
• velmi snadná obsluha
• výkon: nad 50 balíèkù / min (poèet cyklù do vyprázdnìní)

Volitelné:
• elektronická tiskárna Toshiba

Stroj pro balení košíků do sítí

Vlastnosti
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REV-TWISTER 

Velmi jednoduchý stroj z lakované oceli, s otoènou deskou z potažené døevotøísky, a hradítky z hliníku, jejichž hlavním 
úkolem je eliminovat ostré hrany. Rám má dvì odnímatelné èásti, takže je možné velmi snadno upravit výšku stolu.

Váhový váleèkový dopravník

REV-WROLL 

Zaøízení je obvykle používáno pro vážení na konci výrobní linky. Hlavní rám je tvoøen konstrukcí z eloxovaného hliníku a 
váleèkù, jenž jsou uspoøádány v nezávislém rámu na váhovém stanovišti s displejem pro vizualizaci hmotnosti.

Specifi kace:
• vysoce kluzné galvanizované ocelové válce
• možnost zrcadlového sestavení
• velmi snadné používání
• velmi kompaktní konstrukce
• rozmìry: 1000 x 700 mm
• výška od zemì: 870 mm (+100 mm) standard
• standardní verze není homologovaná

Volitelné:
• "homologovaná" verze

Specifi kace:
• pracovní deska o prùmìru 1300 mm (standardní verze)
• kruhová deska s omývatelným povrchem
• absolutnì tichý
• rychlé nastavení výšky
• velmi snadné používání

Volitelné:
• speciální rozmìr otoèné desky v rozmezí  
      1.000 ÷ 1.800 mm (s pøírùstek 100 mm)

Rotační stůl

Vlastnosti

Vlastnosti


