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Skupina Gruppo Fabbri  je europským 
lídrom vo výrobe automa  ckých 
baliacich strojov pre balenie do 
prieťažnej fólie. 
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Stroje pre zatavovanie misiek

XPEED 1

Xpeed 1 je kompaktný stroj pre zatavovanie misiek vhodný pre balenie èerstvých potravín s pomocou misky a vrchnej fólie. 
Model je založený na platforme stroje vyššej rady - Xpeed 5, vychádza z jeho prevádzkových vlastností a prináša inovácie v 
prísune misiek, spotrebe plynu, fl exibilite a zmene formátu.
Xpeed 1 poskytuje výkon, ktorý je charakteristický pre špièkové zariadenia. Je to jediný stroj pre zatavenie misiek vybavený 
ako dvojitým, tak jednoriadkovým prísunom misiek. Je vyrobený z nerezovej ocele pre maximálnu odolnosť v nároènom 
prostredí.

Xpeed 1 je vhodný pre použitie:
• vákuový plyn pre ochrannou atmosférou v strednodobom a dlhodobom horizonte s minimálnymi úrovòami zvyškového 

kyslíka, 
• vstrekovanie plynu k dosiahnutiu ochrannej atmosféry v krátkodobom a strednodobom horizonte, 
• konfi gurácia "skin",
• verzia s odstávajúcim produktom, 
• zatavenie jednej misky s vrchnou fóliou. 

Rad automatických baliacich strojov urèených pre natavovanie vrchnej fólie na misku, balenie do ochrannej atmosféry. Ve¾mi
spo¾ahlivé, fl exibilné stroja, súèasne nenároèné na obsluhu.

Zmena ve¾kosti trvá menej ako 10 minút, od zastavenia stroja až 
k hlásenie modelu "pripravený na balenie". 

Xpeed 1 môžete vykonávaní balenie formami jednoriadkovým 
a dvojradovými, maximalizuje produktivitu v súlade s reálnymi 
potrebami klienta. Verzia dvojradová môže byť zmenená na 
jednoradová v priebehu nieko¾kých okamihov. 

Stroj je k dispozícii vo verzii pre pravú a ¾avú ruku.

Rýchlosť:
až 10 cyklov / minútu v režime vakuum-plyn
až 12 cyklov / min v režime vrchnej zatavenie fólie
maximálna produktivita 96 balíèkov za minútu
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XPEED 5

Technológia MAP
Nový stroj pre zatavovanie misiek XPEED bol vytvorený na základe priemyselných požiadaviek pre balenie èerstvých potravín.
Model je vhodný pre použitie na balenie v ochrannej atmosfére, XPEED prináša trvalo vysoký výkon pri balenia mäsa, hydiny,
hotových jedál, rýb, lahôdok a èerstvých potravín, ktoré vyžadujú predåženú životnosť.

Hlavné vlastnosti a silné stránky: 
• Vysoká úèinnosť a fl exibilita stroja aplikované na vysokú produktivitu
• Možnosť vybrať si vhodnú technológiu balenia v závislosti na požiadavkách produktu
• Na stroji je možné použiť akýko¾vek druh misky vhodný pre zatavenie a zatavovacie fólie
• Vysoká rýchlosť
• Nová koncepcia vákuovej komory
• Úzka stopáž
• Znížená spotreba plynu, patrí k najnižším na trhu

Volite¾ná zariadenia:
• Automatická výmena role fólie
• Analyzátor a zmiešavaè plynu
• Zariadenie pre centrovanie potlaèené fólie
• Vákuové vývevy s rôznym výkonom
• Prídavný vstupný dopravník pre jednoradový aj dvojradový stroj
• Zariadenie na rozde¾ovanie prísunu z jednej rady do dvoch radov
• Jednoduchý / dvojitý podávaè misiek
• Špeciálne vozíky pre skladovanie / vyhrievanie formátových sad
• Prepojenie a komunikácia s externými zariadeniami (aplikátory, váhové systémy, detektory kovov)
• Ïalšie prídavné zariadenie na základe dopytu

Rýchlosť až 160 balíèkov/minúta

Rozmery misiek 
(d x š x v)

min. 170 x 120 x 20 mm 

max. 340 x 260 x 130 mm

Šírka fólie od 170 do 450 mm

Váha 800 kg
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Top Lid

Jedná sa o automatický baliaci stroj pre balenie štýlom TOP-SEALING do ochrannej atmosféry. Stroj je ve¾mi fl exibilný a pritom
nenároèný na obsluhu. Top Lid je kompaktný stroj, ktorý vzh¾adom na svoje rozmery a fl exibilite bol navrhnutý tak, aby spåòal
požiadavky tak v priemysle, ako aj ve¾kých distribuèných odvetvia.

Pomer kvalita / cena je vynikajúci, a preto je tento stroj ideálnou vo¾bou pre tie spoloènosti, ktoré ešte len robia prvé kroky
v balenia MAP, rovnako ako pre fi rmy so strednou / vysokou úrovòou produkcie. ¼ahko prístupné mechanické diely je možné
rýchlo vymeniť a èistiť.

Výkon stroja až 30-tich balíèkov za minútu predurèuje tento stroj ako ideálny do prevádzky, kde je kladený dôraz na rýchlosť
výroby pri zachovaní špièkovej kvality balenia. Do pamäti stroja je možné naprogramovať presné parametre baliaceho
programu.

V základnej výbave je tento stroj dodávaný vrátane jednej sady na zatavenie a farebnej dotykovej obrazovky. Výmena sady je
ve¾mi jednoduchá, prièom obsluha môže pre túto èinnosť využiť podrobný návod, ktorý sa v priebehu výmeny zobrazuje na
kontrolnom panely. K baleniu sa používa fólia PET/CPP s vrstvou ANTIFOG.

Šírka folie min. 170 - max. 340 mm

Váha stroja 610 kg

Max. ve¾kosť misiek 365 x 280 x 100 mm

Rozmery stroja 2330 x 965 x 1765 mm

Vlastnosti
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ELIXA 

Rad Elixa bola vyvinutá špeciálne pre zákazníkov, ktorých výroba je ve¾mi variabilná a nie je preto možné nastaviť univerzálnu 
ve¾kosť podložných tácok a výrobkov. Elixa sama rozpozná ve¾kosť baleného tovaru a reguluje všetky funkcie pri balení 
vrátane odrezu fólie. Modely Elixa sú ve¾mi praktické stroje, nenároèné na pracovné miesto. Pre všetky balenia a všetky 
ve¾kosti podložných tácok sa používa jeden typ a šírka fólie. Všetky typy strojov je možné kombinovať s automatickým 
etiketovacím a vákuovým systémom a vytvoriť tak plne automatickú linku.

Nová generácia elektroniky použitá v strojoch Elixa zaisťuje maximálnu životnosť a spo¾ahlivosť stroja aj 
pri prevádzke v problematickom prostredí. Od predchádzajúcej série sa líši v dosiahnutí vyššej bezpeènosti, 
technológie a úspor. Tieto technické vylepšenia prinášajú energetickú úsporu oproti predchádzajúcim modelom 
až o 50%.

Elixa 14 a Elixa 21

Elixa 14 Elixa 21

Elixa 14 je základný model z poslednej generácie automatických baliacich strojov do prieťažnej fólie. Elixa 14 nevyžaduje 
žiadny zásah obsluhy v prípade zmeny formátu: Vïaka tomu je vhodná najmä pre malých obchodníkov alebo pre tých, ktorí 
sa rozhodnú prejsť z manuálneho na automatické balenie. Vïaka technológii Elixa®, používa stroj jednu šírku fólie (280 
mm), bez oh¾adu na ve¾kosť výrobku, èo umožòuje úsporu fólie až o 20% v porovnaní s tradiènými baliacimi strojmi.

Elixa 21, model postavený na báze stroja Elixa XP, je automatická balièka do prieťažnej fólie s technológiou Elixa® poslednej 
generácie. Pridanej fotobunky pri vstupe stroja, nová generácia mikrospínaèa navrhnutého tak, aby sa zabránilo neoprávnenej 
manipulácii, inovatívny dizajn výstupu, ktorý bráni akémuko¾vek prístupu k pohyblivým èastiam stroja, a plynové pružiny pre 
otvorenie výstupného zariadenia zaisťujú užívate¾ovi úplnú bezpeènosť. Vïaka širokému výberu možností možno stroj ¾ahko 
upraviť pod¾a požiadaviek zákazníka.

Vlastnosti

Elixa 14 Elixa 21

Rýchlosť balenia max. 14 ks/min. 21 ks/min.

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

Formát balenia max. 350 x 230 x 130 mm 350 x 230 x 130 mm

NOVINKY
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Elixa 35

Model Elixa 35, ktorý je postavený na verzii stroja Elixa Mega, bol v porovnaní so svojim predchodcom vybavený pevnejším 
horným krytom. Elixa sama rozpozná ve¾kosť baleného tovaru, reguluje všetky funkcie pri balení vrátane odrezu fólie. Jedná 
sa o praktický model, nenároèný na pracovné miesto. 

Jeho použitie je jednoduche, používa sa jeden typ a šírka fólie, èo prináša jej úsporu v spotrebe. Vstup a výstup je riešený 
lineárne ved¾a seba.

Elixa 24 je postavená na základe stroja Elixa ZX a je koncipovaná s cie¾om poskytovať lepšie riešenie pre balenie èerstvého 
mäsa a potravín do prieťažnej fólie, vyššiu spo¾ahlivosť a dlhšiu trvanlivosť výrobku.

Výhody modelu:
• Modernejšie a viac funkèný design, ktorý vïaka mäkšej línii krytov a novým doplnkovým funkciám, pomáha pri umývaní 

odtoku vody, èím sa predchádza infi ltrácie do stroja.
• Nový elektrický systém spåòa najnovšie normy.
• Inovatívne technické riešenia, ktoré sú aplikované najmä na opotrebite¾né èasti, u ktorých je kladený dôraz na dlhšiu 

životnosť a zníženie nárokov na údržbu.
• Nové zostavy pre váženie a oznaèovanie sú prispôsobené pre tlmenie nárazov základne baliaceho stroja a zaruèujú väèšiu 

presnosť v rozsahu èítanie a rýchlejšiu odozvu na baliaci / vážiaci systém.
• Prepojovacia sústava, ktorá je vyvinutá v rovnakej dobe ako stroj maximalizuje kompatibilitu medzi elektrickými prvkami 

a hardware.
• Novo koncipovaný rám, ktorého nároky na priestor sú limitované iba na štyri nohy umožòuje ¾ahší prístup k baliarni 

strojmi a úèinnejšie èistenie a údržbu pod strojom.

Elixa 24 

Rýchlosť balenia max. 24 ks/min.

Formát balenia min. 120 x 100 x 10 mm

Formát balenia max. 350 x 230 x 130 mm

Vlastnosti
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Elixa 30L 

Elixa 30L je automatická balièka do prieťažnej fólie, ktorej predchodcom bol model Elixa Max, je vhodná najmä pre strednú 
a ve¾kú produkciu. 

Každá èasť stroja Elixa 30L bola navrhnutá v súlade s najprísnejšími bezpeènostnými predpismi: stroj nemá žiadne ostré 
hrany a elegantne zaoblené hliníkové boènice minimalizujú následky náhodného nárazu. Pri balení so strojom možno použiť 
neutrálnu prieťažnú fóliu alebo potlaèenú fóliu, ktorá je zvarená na spodnej èasti misky pomocou zváracieho pásu.

Stroj je schopný zabaliť tiež misky ve¾kého formátu s maximálnou ve¾kosťou 400 x 260 x 200 mm.

Elixa 35 Elixa 30LElEliixa 3030LL

Vlastnosti

Elixa 35 Elixa 30L

Rýchlosť balenia max. 35 ks/min. 30 ks/min.

Šírka fólie 280 mm 280 mm

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

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

Váha stroja 240 kg 250 kg



Strana 8

Gruppo Fabbri

info@petruzalek.sk

Automac

Stroje Automac rady sú plne automatizované baliace stroje cenené predovšetkým pre svoju spo¾ahlivosť aj za extrémnych 
prevádzkových podmienok. Poskytujú vynikajúci výkon a znaènú fl exibilitu, ktoré ich robia ideálnymi strojmi pre prieťažné 
balenie èerstvých produktov v miskách ako sú: mäso, hydina, ovocie, zelenina, syry, ryby èi chlieb, peèivo a pizza. Všetky typy 
strojov je možné kombinovať s automatickým etiketovacím a vákuovým systémom a vytvoriť tak plne automatickú baliacu 
linku.

Automac 75 a Automac 95

Automac 75 a Automac 95, vysoko výkonné automatické stroje pre balenie do prieťažnej fólie, sú reakciou na stále 
naliehavejšie požiadavky od baliacich centier a priemyselných výrobných liniek na zlepšené výkony strojov.

Prinášajú evolúciu v technických, funkèných a estetických vlastnostiach stroje Automac 55 Piu, s rovnakým základom zvyšujú 
výkon pokia¾ ide o pevnosť, trvanlivosť a spo¾ahlivosť, udržiavajú pružnosť pri zmene formátu a zvyšujú maximálnu rýchlosť 
balenia až na 75 respektíve 90 balení za minútu. 

Nový monitor s dotykovým displejom umožòuje interakciu so strojom ¾ahko a rýchlo, èo u¾ahèuje procesy balenia a údržby.

Automac 75 a Automac 95 sú vyrobené z nerezovej ocele a hliníka, vybavené pokroèilým navíjacím a napínacím 
systém fólie, zaisťujúce dokonalé centrovanie tlaèe a hladký a rýchly proces balenia. Vïaka novému ovládaciemu panelu s 
dotykovou obrazovkou môžu oba modely ponúknuť až 29 rôznych editovate¾ných programov pre balenie, èo splní výrobné 
potreby každého klienta. Integrovaný diagnostický systém navyše umožòuje rýchlo nájsť a opraviť prípadné chyby.

Automac 75 - rýchlejšia verzia stroja A55, robí až 160 cm výšku produktu, možnosť nerez
Automac 95 - vstup je nižší, umožòuje vložiť menšie produkty, pohyb stroja je vïaka tomu kratší a to znamená rýchlejší 
stroj

NOVINKY

Vlastnosti

Max. rýchlosť balenia až 90 balíèkov / min. pre Automac 95 (75 pre Automac 75)

Formát balenia min. 120x100x10 mm

Formát balenia max. 230 x 320 x 200 mm (200 platí len pre Automac 75)

Max. váha balíèka 6 kg

Min šírka cievky 330 mm

Max.šírka cievky 550 mm

Váha stroja 750 kg



www.petruzalek.sk Strana 9

Gruppo Fabbri

Automac 33 PIU

Pre optimálne zabelnie výrobku bez stráty fólie je do stroja možné naprogramovať 99 baliacich programov. Pri použití 
najmodernejšej elektronickej techniky signalizuje možné chyby a pokyny na ich odstránenie. Stroj je možné vybaviť zariadením
na váženie a etiketovanie, štandardne je dodávaný s dvoma držiakmi na fóliu.

Automac 38 PIU

Pre optimálne zabalenie výrobku bez stráty fólie je do stroja možné naprogramovať 99 baliacich programov. Pri použití
najmodernejšej elektronickej techniky signalizuje možné chyby a pokyny na ich odstránenie. Stroj je možné vybaviť zariadením
na váženie a etiketovanie, štandardne je dodávaný s dvoma držiakmi na fóliu.
Vylepšenia stroja:
• Dlhší vstupný dopravník, prieh¾adný horný kryt vstupného dopravníka
• Bezpeènostné fotobunky
• Nové vetranie elektrickej skrine

V základnej verzii je vybavený 2,5 m vstupným dopravníkom
so samocentrovaním, ktorý plne umožòuje využiť baliacu
kapacitu stroja. 

Dodáva sa v 6 možných konfi guráciach výstupu. Na rozdiel od 
iných modelov má A-38 zavedený do stroja 2 ve¾kosti fólie, kedy 
stroj pod¾a nastaveného programu zvolí príslušnú šírku fólie.

Max. rýchlosť balenia 28 ks/min.

Šírka folie 280 - 550 mm

Formát balenia min. 90x110x10 mm

Formát balenia max. 200x300x160 mm

Váha stroja 350 kg

Max. rýchlosť balenia 31 ks/min.

Šírka folie 280 - 550 mm

Formát balenia min.
Štandard - 90x110x10 mm 
Vo¾ba A - 140x160x10 mm

Formát balenia max.
Štandard - 230x320x160 mm 
Vo¾ba A - 260x407x160 mm

Váha stroja 380 kg
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Automac 55 PIU

Najvyššia trieda dodávaných modelov, ktorá prešla v roku 2000 revoluènými zmenami v designu a elektronických súèasťach.
Stroj je v základnej verzii vybavený kontrolným poèítaèom s dotykovou ovládacou obrazovkou, ktorá umožòuje obsluhe
plnú kontrolu nad strojom. Pomocou tohto zariadenia si obsluha môže tvoriť vhodné baliace programy, prípadne upravovať
nastavené programy. Ïalšou výhodou je tiež upozoròovanie na chyby a doporuèenie k ich odstráneniu. Stroj je možné
doplniť systémom vstupných dopravníkov dåžky až 7 metrov.  

Doplnkové zariadenia:
• kontrolný poèítaè v èeskom jazyku
• predåžený vstupný pásový dopravník
• automatické nastavenie pracovného otvoru
• fotobunka pre kontrolu prísunu tovaru
• kontrolná fotobunka na výstupe
• stabilizátor napätia
• držiak pre druhú fóliu
• boèné napínacie kliešte

Vlastnosti

Max. rýchlosť balenia 55 ks/min.

Šírka folie 330 - 550 mm

Formát balenia min.
Štandard - 120x120x10 mm
Vo¾ba A - 180x180x10 mm

Formát balenia max.
Štandard - 320x230x160/200 mm 
Vo¾ba A - 407x260x160/200 mm

Váha stroja 630 kg


