
   

Record
Spoločnosť Record navrhuje a vyrába 
moderné horizontálne fl owpack 
stroje, odolné a spoľahlivé.
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Horizontálne stroje

Jaguar

Jedná sa o technologicky vyspelý, spo¾ahlivý fl owpack baliaci stroj s exkluzívnymi doplnkami, ktoré sú skonštruované na 
použitie v automatických vysoko výkonných linkách alebo pre balenie v modifi kovanej atmosfére (MAP). Jaguar je schopný 
udržať v priebehu èasu konštantnú kvalitu produktu, zaisťuje kontinuitu výroby. Stroj bol starostlivo navrhnutý, s rôznymi typy 
automatických plniacich systémov a príslušenstva, ktoré umožòujú modifi káciu a adaptáciou aj pre ïalšiu výrobu. 

Kompletný rad horizontálnych fl owpack strojov je vhodný pre akéko¾vek potreby fl exibilného balenia ako potravín, tak 
nepotravinových výrobkov. Tieto baliace stroje sú vhodné pre všetky druhy priemyslových odvetví, pre požiadavky malej, 
strednej aj vysokej produkcie. 

Spoloènosť Record, založená v roku 1965 v Taliansku, navrhuje a vyrába moderné horizontálne fl owpack stroje, odolné a 
spo¾ahlivé, prepojené s modulárnymi zloženými automatickými podávaèmi, možno ich ¾ahko integrovať do automatických 
baliacich systémov. Od poèiatku svojej existencie Record stále zlepšuje a prispôsobuje svoje stroje vývoju potravinárskeho 
aj nepotravinárskeho priemyslu, zaruèuje zákazníkom prevádzkovú bezpeènosť a plynulosť, vysokú rýchlosť výstupu a väèší 
faktor kvality. 

Rysy 
• Vysoká výkonnosť pri vysokej 

rýchlosti 
• Až 1000 balení / min. 
• Výrobky malej a strednej ve¾kosti 
• Vhodné pre pravidelné produkty 
• Balenie v MAP 

Aplikácie: 
• peèivo 
• mäso 
• pizza 
• ovocie a zelenina 
• lahôdky 
• mlieène výrobky 
• non food 
• farmaceutické  výrobky atï.

Jaguar Top Seal 

Verzia stroja „Top Seal“ je model s pozdåžnym zváraním na hornej èasti balenia, je 
považovaný za ideálny pre balenie produktov nároèných na prepravu. 
Rysy 
• Vysoká výkonnosť pri strednej ve¾kosti 
• Až k 130 balení / min. 
• Výrobky malej a strednej ve¾kosti 
• Vhodné pre nepravidelné produkty 

Vlastnosti
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Panda Top Seal 

Verzia stroja „Top Seal“ je model s pozdåžnym zváraním na hornej èasti balenia, 
je považovaný za ideálny pre balenie produktov nároèných na prepravu. 
Rysy 
• Vysoká technológia pri strednej rýchlosti 
• Až 200 balení za minútu 
• Výrobky malej a strednej ve¾kosti 
• Vhodné pre nepravidelné produkty

Panda 

Flowpack stroj Panda, že je vhodný pre balenie všetkých typov pevných produktov, potravín a nepotravinárskych výrobkov, a 
to vïaka rozsiahlym možnostiam prispôsobenia stroja požiadavkám klienta, rýchlosťou až 300 balíèkov za minútu. Použitie 
vysoko kvalitných mechanických a elektronických materiálov zaisťuje konštantnú efektivitu výroby v priebehu èasu a vynikajúce 
výsledky hotového balenia. Stroj je navrhnutý tak, aby mohol byť zapojený do rôznych baliacich a plniacich systémov. 

Rysy 
• Vysoká technológia pri strednej rýchlosti 
• Až 300 balení / min. 
• Výrobky malej a strednej ve¾kosti 
• Vhodné pre pravidelné produkty 
• Balenie v MAP

Aplikácie:
• chlieb a koláèe
• mäso 
• pizza 
• ovocie a zelenina 
• lahôdky 
• mlieène výrobky 
• non food 
• farmaceutické výrobky atï.

Rotaèná hlava èe¾ustí

Super zvar „Long Dwell“

Vlastnosti
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Scorpion 

Scorpion fl owpack stroj sa vyznaèuje jednoduchým a intuitívnym použitím, je ideálny pre balenie pevných potravín aj 
nepotravinárskeho tovaru, s maximálnou rýchlosťou balenia 240 balíèkov za minútu. 
Starostlivý výber kvalitných mechanických a elektronických materiálov pre konštrukciu stroja zaisťuje stabilnú produkciu v 
priebehu èasu a vynikajúce výsledné balenie výrobku. Dostupný model „Spodný  zvar“ je ideálny pre balenie s pozdåžnym 
zváraním na spodnej èasti obalu, vhodný pre výrobky, ktoré sa ¾ahko prevážajú. 

Rysy 
• Kompaktná ve¾kosť, vysoký výkon 
• Vysoká technológia pri strednej rýchlosti 
• Výrobky malej a strednej ve¾kosti 
• Vhodné pre pravidelné produkty 

Použitelné pro: 
• pekárne 
• sladkosti 
• pizza a obèerstvenie 
• ovocie a zelenina
• nepotravinové produkty atï.

Scorpion Top Seal 

Verzia stroja „Top Seal“ je model s pozdåžnym 
zváraním na hornej èasti balenia, je považovaný 
za ideálny pre balenie produktov nároèných na 
prepravu.  

Rysy 
• Nové riešenie, nový výkon 
• Až 100 balení za minútu 
• Výrobky strednej a ve¾kej ve¾kosti 
• Ideálne pre výrobky s premenlivou dåžkou 
• Vhodné pre nepravidelné produkty 

Scorpion Duplex 

Scorpion DUPLEX môže baliť výrobky v  podložných miskách 
a samostatne v  tom rovnakom stroji.

Vlastnosti
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Ïalšia verzia stroja je Tigre Top Seal 

Model sa vyznaèuje pozdåžnym zváraním na hornej èasti balenia. 

Rysy 
• Výkonný fl owpack pre 

predåženie životnosti 
výrobku 

• Až 100 balení za minútu 

• Ideálne pre ve¾ké produkty 

• Ideálne pre citlivý typ fólie, 
ktorý je ťažké zvariť 

• Balenie v MAP 

Tigre 

Tigre MAP je vysoko výkonný fl owpack stroj na balenie výrobkov v ochrannej atmosfére, ktorý predlžuje trvanlivosť výrobkov 
podliehajúcich skaze. Tento stroj môže byť vybavený s tesniacou hlavou BM - Box Motion Head s cie¾om dosiahnutia lepšieho 
zvaru a lepšie chráneného balenia. 

Tigre Top Seal

Hlava Box Motion

Ideálne pre produkty ve¾kých 
rozmerov a pre citlivý typ fólie, 
ktorý je ťažké zvariť 

Vlastnosti


