
   

Turbovac
vákuové stroje

Holandská spoločnosť Turbovac je 
jedným z priekopníkov strojov pre 
vákuové balenie. 
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Holandská spoloènosť Turbovac je jedným z priekopníkov strojov pre vákuové balenie. Turbovac spája viac ako 60 rokov 
skúseností s remeselnou zruènosťou, najmodernejším dizajnom a výrobnou technológiou.

Spo¾ahlivosť, trvanlivosť a inovácie
Vïaka neustálemu vývoju svojich výrobkov, moderným technickým riešením a výrobným zariadením sa Turbovac preukázate¾ne 
osvedèil ako jeden z lídrov na trhu vákuových baliacich strojov, ktoré sú známe pre svoju kvalitnú konštrukciu, spo¾ahlivosť 
a dlhú životnosť.

Kompletný sortiment
Turbovac ponúka kompletnú produktovú radu, ktorá spåòa aj najnároènejšie potreby vákuového balenia a z tohto dôvodu sa 
javí ako ideálne riešenie pre podniky spracovávajúce potraviny.

Pøedná znaèka
Stroje Turbovac sú distribuované do viac ako 70 krajín, èo ju radí medzi jednou z vedúcich znaèiek vo vákuových baliacich 
strojoch po celom svete. Miestna sieť predajcov Turbovac zaruèuje rýchly servis, dostupnosť náhradných dielov a poradenstvo 
na mieru.

Niektoré z najnovších inovácií Turbovac:
• ¼ahko zrozumite¾né, transparentné výrobné rady
• Jednoduchá a rýchla výmena zváracieho drôtu
• ¼ahko odnímate¾né silikónové lišty pre èistenie priestoru za lištou
• Hygienický dizajn pre ¾ahké èistenie
• Intuitívna digitálna riadiaca jednotka, ¾ahko nastavite¾ná a èitate¾ná

Digitálna riadiaca jednotka s LCD displejom
Riadiaca jednotka je pre nové rady strojov kompletne prepracovaná. Jednoduchosť a užívate¾ská prívetivosť boli východiskovým 
bodom pri novom spracovaní. Menšie stroje majú riadiacu jednotku so základným nastavením: vákua a èasu. Plug-and-play 
(Zapoj & Používaj) design stroja umožòuje jednoduchú inštaláciu a nevyžaduje žiadne zvláštne nastavenie v prípade 90% 
inštalácií.

Profesionálne stroje sú štandardne vybavené riadiacou jednotkou s 10 programami, ktoré umožòujú vysoký stupeò fl exibility 
vïaka možnosti variabilného nastavenia a ukladaniu programov. Vyspelejšie stroje môžu byť vybavené senzorom pre riadiaci 
systém s 10-timi programami. Senzor zaruèuje najkratšiu dobu cyklu a optimálny výsledok vákuového balenia, pretože 
presne merajú hodnoty vákua.

• Èasovo riadené stroje s 10 programami je možné následne ¾ahko prestaviť na riadenie pomocou senzora.
• Špeciálny H2O program umožòuje balenie tekutín a výrobkov s vysokým obsahom vody.
• Funkcia vychladnutia predlžuje interval pre výmenu oleja a zvyšuje životnosť pumpy.
• Indikácia servisného zásahu na základe poètu cyklov alebo prevádzkového èasu.
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Rady:

Stolové modely - Plug & Play (Zapoj & Používaj)
Mobilné stroje - Univerzálne
Dvojkomorové modely - Flexibilné a ¾ahko ovládate¾né
Automatická baliaca linka Turbovac - Pre kontinuálnu prevádzku
Stroje pre zatavovanie misiek - Nízke investície, jednoduché programovanie a vysoká fl exibilita
Turbovac Thermoforming stroje - K dispozícii pre fl exibilné aj tvrdé fólie
Ponorný kúpe¾ - Pre zmršťovacie balenie

Turbovac stolové modely

Najlepšia vo¾ba pre reštaurácie, pohostinstvá, stánkový 
predaj jedla a dodávate¾ov rýchleho  obèerstvenia.

Model
Dåžka 
zvaru 
mm

Max. výška 
výrobku 

mm

Úžitková ve¾kosť 
komory mm 

(š x h x v)

Vonkajšie 
rozmery mm

(š x h x v)

Váha 
kg

Kapacita 
pumpy 

m3

Interval
 cyklu 
pumpy

Table Top S20 280 110 280 x 310 x 110/140 360 x 500 x 340 25 8 20-40 sec

Table top S30 320 160 320 x 330 x 160 430 x 550 x 410 50 16 20-30 sec

Table Top S40 420 180 max. 420 x 370 x 180 530 x 590 x 460 60 21 20-30 sec

Table Top S50 320 100 900 x 330 x 100 990 x 530 x 430 115 21 20-30 sec
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Turbovac mobilné stroje

Najlepšia vo¾ba pre mäsiarstvo, reštaurácie, hotelové kuchyne, nemocnice a potravinársky priemysel.

Tri produktové rady:
1. Transparentný kryt, vizuálna kontrola napríklad pre balenie mokrých a tekutých produktov.
2. Plne nerezový rad vysoko výkonných priemyselných strojov, s rovnou pracovnou plochou, ktorá sa ¾ahko èistí.
3. Hliníkový rad, s vynikajúcim pomerom ceny / kvality.

Transparentné veko & nerezová komora

Model
Dåžka 
zvaru 
mm

Max. výška 
výrobku 

mm

Úžitková ve¾kosť 
komory mm 

(š x h x v)

Vonkajšie 
rozmery mm

(š x h x v)

Váha 
kg

Kapacita 
pumpy  m3

Interval 
cyklu 

pumpy

MOBILE M10 2 x 420 220 440 x 420 x 220 655 x 615 x 1020 120 21 nebo 40 20-40 sec

MOBILE M20 2 x 520 220 500 x 520 x 220 715 x 715 x 1020 180 40 nebo 63 25-35 sec

MOBILE M30 320 100 900 x 330 x 100 990 x 530 x 1020 140 40 nebo 63 20-25 sec
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Nerezové veko & rovná pracovná plocha

Model
Dåžka 
zvaru 
mm

Max. výška 
výrobku 

mm

Úžitková ve¾kosť 
komory mm 

(š x h x v)

Vonkajšie 
rozmery mm

(š x h x v)

Váha 
kg

Kapacita 
pumpy 

m3

Interval 
cyklu 

pumpy

MOBILE 
M40

620 2 x 520 
600 x 500

200 max. 600 x 500 x 200 720 x 805 x 1170 180 63
20-40 

sec

MOBILE 
M50

820 2 x 520 
800 x 500

200 max. 800 x 500 x 200 920 x 810 x 1170 240 100
25-35 

sec

MOBILE 
M60

1020 2 x 520 
1020 x 500

200 max. 1020 x 500 x 200 1140 x 875 x 1160 280 100
25-35 

sec
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Hliníkové veko & komora

Model
Dåžka 
zvaru 
mm

Max. výška 
výrobku 

mm

Úžitková ve¾kosť 
komory mm 

(š x h x v)

Vonkajšie 
rozmery mm

(š x h x v)

Váha 
kg

Kapacita 
pumpy m3

Interval 
cyklu 

pumpy

MOBILE 
M70

500 175 500 x 500 x 175 695 x 680 x 1035 150 40 nebo 63 25-35 sec

MOBILE 
M80

2 x 800 
2 x 550

800 x 500
215 max 800 x 500 x 215 905 x 930 x 1060 200 63 nebo 100 20-40 sec
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Dvojkomorové modely

Výkonné, ve¾kokapacitné a dimenzované pre vysoký stupeò zaťaženia.
Nový rad dvojkomorových strojov prináša spo¾ahlivé, odolné modely a ponúka fl exibilitu v sériovej výrobe. Stroje môžu byť 
vybavené poloautomatickým alebo automatickým pohybom veka pre ešte efektívnejšiu výrobu. 
Dvojité komory môžu byť tiež vybavené externou pumpou.

Nerezové veko & rovná pracovná plocha 

* Hliníkové veko & rovná pracovná plocha

Model
Dåžka 
zvaru 
mm

Max. výška 
výrobku 

mm

Úžitková ve¾kosť 
komory mm 

(š x h x v)

Vonkajšie 
rozmery mm

(š x h x v)

Váha 
kg

Kapacita 
pumpy m3

Interval 
cyklu 

pumpy

L10 4 x 620 230 620 x 520 x 230 1440 x 915 x 1205 350 63 -100 20-40 sec

L30 4 x 820 250 820 x 700 x 250 1800 x 1100 x 1230 600 160 - 300 20-35 sec

L40 4 x 920 270 920 x 870 x 270 2000 x 1260 x 1245 720 160 - 300 25-40 sec

L60 * 4 x 600 180 610X510X180 1345 x 720 x 1040 240 40 - 63 - 100 20-40 sec
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Automatická baliaca linka Turbovac 

Pre kontinuálnu prevádzku. 

Vákuová baliaca linka je zoskupením baliaceho stroja s vákuovou komorou, dopravníkovým pásom, zmršťovacím kúpe¾om 
a výstupného stola.
• Potom èo sú do baliaceho stroja manuálne vložené sáèky s produktom, dôjde k automatickému uzavretiu veka 

vákuovej komory a dôjde k spusteniu vákuového cyklu.
• Po ukonèení vákuovania sa kryt automaticky presunie na proti¾ahlú pracovnú komoru, prièom zabalené výrobky sú 

automaticky vysunuté na pásový dopravník a následne transportované do ponorného kúpe¾a, ktorý automaticky spustí 
krátky cyklus zmrštenia.

• Po zmrštení je výrobok transportovaný na výstupný stôl.
• Na výstupnom stole  môže byť  z balíèka  odstránená  prebytoèná fólia, za predpokladu, že  bola použitá  funkcia 

„Zvar 1-2„ .
• Opcia „Zvar 1-2„ je v prípade použitia zmrštite¾ných sáèkov ve¾mi praktická.
• V prípade použitia štandardných vákuových sáèkov nie je potreba ponorú kúpe¾ používať.

Linka sa vyznaèuje vysokotlakovým zatavením a je štandardne vybavená týmito prvkami:
• Robustná celo - nerezová konštrukcia.
• Trieda ochrany IP - 65 zaruèuje optimálnu odolnosť proti prachu a vode.
• Pneumatický automatický pohyb vákuovej komory
• Manuálne, poloautomatické alebo automatické ovládanie.
• Digitálna vákuová riadiaca jednotka s 10 programami, ovládaná senzorom.
• Externé pripojenie pumpy.
• Špeciálna pozícia pre èistenie.
• Pásový dopravník je automaticky riadený presunom vákuovej komory a ponorného kúpe¾a.
• Ponorný kúpe¾ je vybavený automatickou úrovòou vodnej hladiny a reguláciou teploty vody.
• Ponorný stojan sa dá pri èistení ponornej nádrže vybrať.

Volite¾né opcie
• Zvar 1-2 pre zmrštite¾ne sáèky alebo bi-aktívny zvar.
• G ako prepláchnutie.
• Doplnková externá pumpa 300m3.

1 Automatický stroj s dvojitou
   vákuovou komorou
2 Dopravník
3 Ponorný kúpe¾
4 Výstupný stôl

1

2

3

4
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Špecifi kácie A5000

Automatický stroj s dvojitou vákuovou komorou

Pásový dopravník

Ponorný kúpe¾

Výstupný stôl: 
Rozmery mm (dxšxv) 1265 x 630 x 850

Model
Dåžka 
zvaru 
mm

Pracovná 
výška  
mm

Úžitková ve¾kosť 
komory mm 

(š x h x v)

Vonkajšie 
rozmery mm

(š x h x v)

Váha
kg

Kapacita 
pumpy m3

Interval 
cyklu 

pumpy

A5000 L 2 x 810 910 810 x 680 x 200 2020 x 923 x 1230 525
1 nebo 2 x 

300 m3 30 sec

A5000 LL 4 x 810 910 810 x 680 x 200 2020 x 923 x 1230 525
1 nebo 2 x 

300 m3 30 sec

Model Rozmery (dxšxv) mm Váha kg

CS-HV 2900 x 630 x 910 160

Model
Obsah 

vody litrov
Ponorná 

plošina mm
Ponorná 

håbka mm 
Rozmery mm

(š x h x v)
Váha kg

ADT-HV 60/80 175 800 x 560 250 954 x 920 x 1698 255
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Stroje pre zatavovanie misiek

Nízke investície, jednoduché programovanie a vysoký stupeò fl exibility.
Ideálne pre reštaurácie, pohostinstvá, stánky a dodávate¾ov obèerstvenia.

Stroje pre zatavovanie misiek Turbovac TPS sú urèené pre balenie potravinárskych výrobkov v modifi kovanej atmosfére - 
MAP. Nízka investícia, jednoduché programovanie a vysoká fl exibilita sú odpoveïou na popularitu týchto strojov. Formátové 
sady možno ¾ahko meniť bez nutnosti použitia náradia, a to vïaka jedineènému systému „jednoduchá výmena formy“. 
Plne automatický senzor reguluje úroveò vákuového výplachu aj úroveò plynovej kompenzácie tak, aby bola vo vnútri obalu 
vytvorená dokonalá atmosféra.

Volite¾né opcie pre stroj TPS XL:
• Vákuová pumpa 40 m3

• Vákuová pumpa 21 m3 pre balenie s vysokým stupòom kyslíka.
• Kompresor
• Systém pre prevíjanie fólie
• Filter na kvapaliny
• Zostava odkladacieho stola

Model
Rozmrry 

stroja  mm
Pracovná 
výška mm

Kapacita 
pumpy m3

Doba cyklu 
pumpy

Váha kg

TPS XL 580 x 730 x 1300 850 21 m3 25-30 sec 150

TPS MINI 380 x 640 x 670 table top 8 m3 25-30 sec 50
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Jednoduchá a rýchla výmena formy, ¾ahký prístup, jednoduché èistenie.

TPS 1000 a TPS 2000 sú špeciálne navrhnuté pre ¾ahkú a rýchlu výmenu formátových sád, ktoré sa skladajú z relatívne ¾ahkých 
komponentov. Prieh¾adný kryt umožòuje rýchly a úplný prístup pre výmenu formátovej sady, zavedenie a pretiahnutie fólie 
a dôkladné èistenie stroja.

Stroj TPS 2000 má dve formy, ktoré zdvojnásobia výrobnú kapacitu v porovnaní s TPS 1000, alebo zvyšuje fl exibilitu v prípade 
inštalácie 2 rôznych formátových sád. To si vyžaduje len zmenu nastavenia na ovládacom paneli pre prepnutie na iný rozmer 
misky.

Rad TPS môže byť vybavený špeciálnou kyslíkovú pumpou BUSCH pre vstrekovanie plynu s vysokým obsahom kyslíka > 21 % 
a fotobunkou pre centrovanie potlaèenej fólie. Vkladací úsek môže byť rozšírený, výstupný pás môže byť ovládaný pohonom 
a riadiaca jednotka má pripojenie k pomocným zariadeniam.

Model
Rozmery 

stroja  mm
Pracovná 
výška mm

Kapacita 
pumpy m3

Interval cyklu 
pumpy

Váha  kg

TPS 1000 3400 x 1100 x 1500 850 100 m3 10-15 sec 950

TPS 2000 4600 x 1100 x 1500 850 160 m3 10-15 sec 1100

Model
Max. rozmery 

misky mm
Max. výška
 misky mm

Max. šírka 
fólie mm

Max. priemer 
fólie mm

Priemer dutinky 
fólie mm

TPS 1000 424 x 266 130 480 440 76

TPS 2000 2 sady: 424 x 266 130 480 440 76
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Možnosti strojov pre zatavenie misiek
• Vákuová pumpa 100 m3 s ochranou pre balenie s kyslíkom.
• Motorizovaný výstupný pás.
• Predåženie dávkovacieho úseku (vždy sektor 1m).
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Turbovac Thermoforming stroje 

K dispozícii pre fl exibilné aj tvrdé fólie
> Šírka fólie: 285 - 320 - 355 - 420 mm
> Pracovné kroky: 240 - 270 - 300 mm

Rad Thermoforming strojov bol navrhnutý tak, aby spåòal požiadavky malých až stredne ve¾kých spracovate¾ských podnikov, 
ktoré si vyžadujú za svoje vynaložené náklady tie najlepšie hodnoty vo výkone, hygiene, kvalite, spo¾ahlivosti, použite¾nosti 
a životnosti. Intuitívny, užívate¾sky prívetivý riadiaci systém je ve¾mi ¾ahko programovate¾ný. Poskytuje relevantné informácie 
týkajúce sa správy a dohliada na správnu prevádzku. Všetky diely sú prístupné pre jednoduchý servis a èistenie.

Štandardné
• Displej pripravený pre vzdialené pripojenie a 

ovládanie cez Ethernet, napríklad aktualizácie 
softwaru.

• Synchronizácia pre periférne zariadenia ako sú 
aplikátor etikiet, tlaèiareò, plniace zariadenia 
alebo dávkovací robot.

• Vykurovanie rozvádzaèa eliminuje kondenzáciu 
vody v elektrických obvodoch.

Model
Šírka 
mm

Pojazd 
mm

Ložná 
plocha mm

TH 285-240 285 240 1400

TH 285-270 285 270 1300

TH 285-300 285 300 1100

TH 320-240 320 240 1400

TH 320-270 320 270 1300

TH 320-300 320 300 1100

TH 355-240 355 240 1400

TH 355-270 355 270 1300

TH 355-300 355 300 1100

TH 420-240 420 240 1400

TH 420-270 420 270 1300

TH 420-300 420 300 1100

Model
Rozmery stroje 
mm (d x š x v)

Voda

TH 
285/320/355

3500 x 727 x 1708
2,1 Ltr/min 

1,5 bar

TH 420 3500 x 792 x 1708
2,1 Ltr/min 

1,5 bar
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Ponorný kúpe¾

Pre zmršťovacie balenie
• Celo-nerezový ponorný kúpe¾ pre zmršťovacie balenie.
• Ponorná doska s kolieskami pre ¾ahké nakladanie a vykladanie.
• Automatická kontrola hladiny a teploty vody.
• Pojazdná úprava pre väèšiu fl exibilitu.

Model
Obsah 

vody litrov
Ponorná 

plošina mm
Ponorná 

håbka mm
Rozmery mm 

(š x h x v)
Váha kg

HV 40/60 70 570 x 400 250 700 x 620 x 1550 105

HV 55/75 140 730 x 535 250 1018 x 755 x 1550 135


