
   

Tecnovac
Tecnovac navrhuje a vyrábí balicí stroje 
v souladu s nejvyššími standardy 
kvality, určené pro potravinářské, 
průmyslové a farmaceu  cké výrobky. 
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Stroje pro zatavení misek (TRAYSEALERS)

Olympia

Olympia je poloautomatický model urèený k balení potravináøských 
výrobkù do pøedem formovaných misek s pomocí technologie MAP.
Tento stroj je ideální pro balení hotových jídel, pøispívá ke zlepšení 
trvanlivost výrobku, chrání potraviny pøed poškozením bìhem pøepravy 
a prezentuje produkt v pìknì vypadajícím balení vyzdvihující vlastnosti 
baleného výrobku. 
Stroj je vyroben výhradnì z nerezové oceli a kombinuje základní jednotku 
a vakuovou pumpu. Mechanické a pneumatické operace jsou øízeny 
mikroprocesorem, stroj umožòuje uchovat 10 rùzných cyklù pro rùzné 
produkty. Elektronický senzor zaruèuje pøesnost pøi øízení vakua a plynu. 

Stroj je k dispozici v rùzných verzích: 
• Olympia S: pouze svaøování 
• Olympia VG: svaøování a vakuum/plyn 
• Olympia H250: pro misky vysoké až 250 mm 

Svaøovací stroje pro pøedem formované misky. Tyto stroje jsou schopny svaøovat, balit v ochranné atmosféøe (vakuum + plyn) 
nebo se „skin efekt“ ze všech typù misek nebo sklenic. Celá øada je navržena tak, aby splòovala potøeby výroby jak malého 
øemeslníka, tak velkých automatizovaných prùmyslových odvìtví. 

Athena 

Automatický zatavovací model Athena je schopen balit v ochranné atmosféøe jakoukoliv kombinaci kompatibilních misek 
a vrchní fólie. Díky své silné konstrukci z nerezové oceli, snadné údržbì a souladu s hygienickými požadavky, je tento stroj 
ideální pro použití v malých a støedních podnicích. 
Jedním z nejdùležitìjších aspektù tohoto modelu je možnost použití forem poloautomatického stroje Olympia na model 
Athena. Hliníková forma je pokaždé tvoøena dle požadavkù zákazníka za úèelem získání absolutní pøesnosti v detailech 
obalu.

Italská spoleènost Tecnovac S.R.L., založená v roce 1988, zaèala svou èinnost výrobou balicích strojù pro potravináøské 
výrobky. V souèasnosti nabízí širokou škálu moderních inovativních strojù, Tecnovac navrhuje a vyrábí balicí stroje v souladu 
s nejvyššími standardy kvality, urèené pro potravináøské, prùmyslové a farmaceutické výrobky. 

Stroj je k dispozici v rùzných verzích: 
• Athena S: pouze svaøování
• Athena VG: svaøování a vakuum-plyn
• Athena H250: pro misky vysoké až 250 mm

balení se Skin efektem

Tecnovac
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Athena Dual Drive 

Automatický svaøovací model Athena Double je verze s dvojitou komorou, která mùže použít dvì identické formy, což 
dvojnásobnì zvýší produktivitu. Athena Double mùže také pracovat se dvìma rùznými formami, které mohou být vybrány z 
poèítaèe na základì aktuální potøeby použití. 

Orion 

Automatický svaøovací model Orion je silný a spolehlivý, výkonností se øadí pøedevším mezi prùmyslové automatické zatavovací 
modely. Stroj vyniká velmi snadným použitím a jeho údržba je rovnìž velmi jednoduchá. Díky možnostem jako je napøíklad 
vnitøní øez a tzv. skin efekt je stroj schopen dokonale uspokojit jakoukoli potøebu spojenou s prezentací výrobku.

balení se Skin efektem

Traysealery
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Shark M

Shark M je nejuniverzálnìjší model z thermoformingových 
strojù. 

Mùže uspokojit nejrùznìjší požadavky související s typem 
spodní fólie zvolené zákazníkem a s tvarem a hloubkou 
provedeného balení. Stroj pøedstavuje spolehlivé a úèinné 
øešení pro všechny potøeby. 

Shark S

Kompaktní thermoforming stroj Model Shark S zaruèuje 
snadné použití, údržbu a hygienu. 

Balení jak s fl exibilní, tak s rigidní fólií je velmi jednoduché 
a ekonomické, do té míry, že tento stroj pøedstavuje ideální 
základní model schopen nabídnout bezkonkurenèní 
korelaci mezi cenou,  kvalitou a výkonem.

Tyto stroje zajistí celé balení – nejprve tepelnì tvarují spodní misku z fólie (ať pružnou èi pevnou) navíjenou z cívky pøímo 
na stroji, možnosti tvarù a velikostí jsou neomezené. Po vložení produktu dovnitø jsou tyto balíèky uzavøeny vrchní fólií s 
použitím ochranné atmosféry, ve vakuu, skin efektem nebo pouze jednoduše svaøeny. 

Shark L

Vysoce výkonný thermoforming stroj Shark L je schopen uspokojit potøeby i tìch nejnároènìjších zákazníkù. Byl navržen v 
souladu s nejpøísnìjšími hygienickými požadavky a za použití nejmodernìjších technologií. 
Systém rychlé a pøesné zmìny formátu zaruèuje absolutní bezpeènost a perfektní výsledky v balení produktù. Stroj je vyroben 
na základì modulární koncepce, což umožòuje snadnou integraci štítkù jak pro spodní, tak horní fólii, kombinaèní váhy, 
objemové dávkovaèe a krájeèe. 

Thermoforming stroje
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Modulární linky pro plnì automatické plnìní a uzavírání kelímkù, šálkù a misek prostøednictvím rùzných stanic, plnì 
pøizpùsobitelné. 

Gemini

Plnicí stroje Gemini byly navrženy tak, aby automaticky zvládly jakýkoliv typ kelímku, kbelíku a misky. Struktura, z nerezové 
oceli, je modulární, a proto je stroj schopen pøizpùsobit se jakýmkoliv požadavkùm na produktivitu a pracovní podmínky. 
S pomocí ovládacího panelu s dotykovou obrazovkou a poèítaèe má stroj schopnost pracovat s mnoha pøizpùsobitelnými 
programy.

Všechny verze jsou pøizpùsobitelné a mohou být vybaveny rùznými stanicemi, jako jsou možnosti vakua nebo ochranná 
atmosféra, dávkovaèe rùzných typù tekutých èi sušených výrobkù, atd. 

Rotary

Efektivní a spolehlivé plnicí stroje Rotary jsou urèeny pro 
dávkování a uzavøení rùzné typù kelímkù, plechovek a rùzných 
porcí. 

Rotaèní systém umožòuje optimalizovat pracovní prostor 
a splòuje požadavky malé a støední produkce. Perfektní 
automatizace a synchronizace jsou zajištìny u všech rùzných 
úkonù, které stroj mùže provádìt prostøednictvím odlišných 
stanic. 

Veškeré stroje Rotary mohou být vybaveny dávkovacím systéme, 
aplikátorem víèek atd. 

Fill Seal
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Vakuové stroje

Vakuové balicí stroje pro plastové sáèky; tyto stroje uspokojí potøeby malé a støední výroby a jsou postaveny tak, aby vydržely. 
 
Stolní vakuové balící stroje pro balení potravináøských a nepotravináøských výrobkù do sáèkù. Stroje jsou kompaktní a 
ergonomické, sestavené ze špièkových komponentù jako standardní vakuová pumpa Busch; vyrobené z nerezové oceli, tyto 
stroje se snadno èistí a dlouho vydrží. Používají se hlavnì v supermarketech, øeznictví, uzenáøství a restauracích. 

E60 - T60 

T720 T800

E100 - T100

T520

T520

T720

T800

Vakuové stroje

Rozmìry komory:   330 x 330 x 155 mm 

Svaøovací lišta:   320 mm 

Vakuová pumpa Busch: 10 m3/h 

Rozmìry komory:   465 x 470 x 205 mm 

Svaøovací lišta:   450 mm 

Vakuová pumpa Busch: 16-20 m3/h 

Rozmìry komory:   680 x 545 x 235 mm 

Svaøovací lišty:   2 x 528 mm 

Vakuová pumpa Busch: 40-63 m3/h 

Rozmìry komory:   540 x 610 x 214 mm 

Svaøovací lišta:   528 mm 

Vakuová pumpa Busch: 21-40-63 m3/h Rozmìry komory:   903 x 581 x 213 mm 

Svaøovací lišty:   
880 mm rovné nebo 

konfi gurace "L" 
850 mm + 530 mm 

Vakuová pumpa Busch: 63-100 m3/h  


