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Preferred 
Packaging

Preferred Packaging je svetovým 
lídrom vo výrobe, vývoji a konštrukcii 
baliacich zariadení a ponúka jednu z 
najviac ucelených a komplexných radov 
baliacich strojov.
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Vertikálny stroj ZED

Nový vertikálny baliaci stroj s možnosťou zmeny sklonu.
• Jednoduchá obsluha, stroj nie je nároèný na údržbu a priestor.
• Ekonomický, spo¾ahlivý a rýchly. Rýchlosť až 30 balení / min.
• Cyklus stroja je možné aktivovať nožným pedálom alebo dvoma tlaèidlami.
• Možnosť nastavenia vertikálneho sklonu od 0 - do 80 °. Uhol sklonu je možné jednoducho nastaviť prostredníctvom 

ruèného kolesa. Nastavenie sklonu má vplyv na rýchlosť pádu výrobku a umožòuje stroju pracovať ako v horizontálnej, 
tak vertikálnej polohe v závislosti od povahy produktu.

• Stroj je vhodný pre balenie širokého portfólia produktov od ovocia a zeleniny, peèiva, cukrárskych výrobkov, morských 
plodov, mlieènych výrobkov, údenín, až po nepotravinárske výrobky, ako sú napríklad malé kovanie alebo malé profi ly, 
ktoré možno baliť po jednom kuse alebo ako skupinová balení.

• Hlava na tvarovanie fólie je ¾ahko nastavite¾ná a umožòuje tak baliť širokú škálu rozmerov produktov, a to aj vïaka 
dostatoène širokej roli fólie (až do šírky 700 mm). Stroj je schopný spracovávať fólie na báze PP v štandardnom, ale aj 
perforovanom prevedení (zelenina, teplé peèivo).

• Obal je vyrobený pomocou dvoch sád kolies, prièom prvá sada slúži pre posuv a druhá vyhrievaná sada pre zvarenie 
fólie v pozdåžnom smere. A mechanickou zváracou lištou, ktorá vykoná zavarenie balíèka v prieènom smere a zároveò 
odsek balíèka.

• Všetky èasti stroja, ktoré prichádzajú do styku s výrobkom, sú vyrobené z nerezovej ocele.
• Dotyková obrazovka SIEMENS.
• Robustná oce¾ová konštrukcia.
• Možnosť zmeny rozmeru balíka.

Odvíjanie fólie:
Odvíjanie fólie z rolky je vykonávané prostredníctvom ťažných kolies pozdåžnej
zváracej jednotky. Nastavite¾ná hlava pre tvarovanie fólie umožòuje balenie 
mnohých rôznych druhov výrobkov so širokou škálou rozmerov. 
Tvarovaciu hlavu možno ve¾mi ¾ahko manuálne nastaviť.

Zváracie koleèka:
Stroj je vybavený dvomi pármi kolies: prvým pre poťah fólie, druhým 
(vyhrievaným) pre zvarenie fólie.

Zváracie èe¾uste:
Motorizovaná zváracie èe¾usť s využite¾nou šírkou 350 mm.

Ovládací panel:
Ovládací panel je vybavený núdzovým tlaèidlom s 2 regulátormi pre 
nastavenie zváracej teploty.
Nastavenie stroja sa vykonáva prostredníctvom dotykovej obrazovky PLC.

Šírka fólie max 700 mm

Šírka prieènych zváracích èe¾ustí 400 mm

Max šírka sáèku 270 mm

Max výška produktu 150 mm

Maximálny výkon až 30 balení za minútu

Rozmery stroja 1250 x 1250 x 1700 mm

Váha 270 kg

Vlastnosti
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Kontinuálny vákuový stroj TOR

Stroj predstavuje revoluèné kontinuálne riešenie vákuového balenia rôznych potravinárskych výrobkov.

Vysoká univerzálnosť tohto stroja umožòuje automatické balenie rôznych produktov o rozdielnych rozmeroch do vákua, 
prièom na balenie nie sú používané vákuové sáèky, ale fólie v prevedení na rolke.

Balenie:
• Automatický baliaci vákuový stroj pracuje s plochou alebo preloženú fóliou na rolke
• Najväèší benefi t stroja spoèíva v použití fólie miesto vákuových sáèkov.
• Väèšia všestrannosť stroja pri zmene formátu a 40% úspory spojené s nákladmi na fóliu.
• Jediný dostupný stroj, ktorý je schopný pracovať automaticky v súlade s fóliou a vytvárať tým vákuové balenie.

Balenie a zmršťovanie
Potraviny aj nepotravinárske výrobky balené do vákua:
• malé i ve¾ké porcie syra,
• mäso,
• šunka a salámy,
• pizza atï.

K dispozícii je nieko¾ko konfi gurácií, a to vždy pod¾a rozmeru produktov a požiadavky na výkon.

Konzolová konštrukcia stroja umožòuje ve¾mi ¾ahké èistenie a dostupnosť stroja, èo je základným predpokladom pre stroje v
potravinárskom priemysle. Stroj je možné kombinovať so zmršťovacím tunelom s otváracou komorou a prídavným podávacím
pásom.

Vlastnosti
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Plne automatické baliace stroje s postranným zváraním

Stroje s postranným pozdåžnym zváraním a prieènym zváraním BOX MOTION

Všeobecné vlastnosti:
• môžu pracovať so všetkými typmi fólií (volite¾ný nôž pre PEF, PE, PP fólie)
• konštrukèné riešenie stroja s 3 pásy je garanciou pomerne znaèné úspory fólie
• automatické urèenie dåžky balíèka na základe dåžky produktu
• stroj nevyrába prázdne balíèky: ak výrobok chýba, je cyklus stroja automaticky pozastavený

Špecifi cké vlastnosti:
• zvárací stroj je vybavený prieènym zváracím telesom s kontinuálnym pohybom, ktoré sa pohybuje vo vertikálnom aj 

horizontálnom smere tak, aby pri jeho poklese došlo k zatavenie balíèka na èelnej a zadnej strane. Pri zváracím cyklu 
nedochádza k zastaveniu, pretože zváracia lišta pracuje kontinuálne.

• vïaka kontinuálnemu postrannému zváraniu neexistuje prakticky žiadne obmedzenie v dåžke výrobku
• prieèna zváracia lišta môže mať šírku až 800 mm, výška výrobku môže byť až 400 mm

Rýchlosť balenia kalkulovaná pre formát A 4 dosahuje až 5000 balíèkov za hodinu pre štandardný BOX MOTION a až 9000 
balíèkov za hodinu v prípade použitia systému s bezkartáèovými servomotory.
Systém pre balenie do ochranné atmosféry: pre balenie výrobku do ochrannej atmosféry je nevyhnutné použiť adekvátnu 
bariéru fóliu.
Systémy pre "OPÄTOVNE APLIKOVATE¼NÉ VRECKO" a "OPÄTOVNE UZATVÁRATE¼NÝ BALÍÈEK".
Verzia stroje "CANTER LEVEL" s patentovaným systémom pre možnosť práce s plochou alebo preloženú fóliou umožòuje 
maximálne dotiahnutie fólie.

Pozn.: max dåžka produktu - neobmedzená, priemer cievky 350 mm

Vlastnosti/model 500 600 800 1100

Zváracie rozmery mm 500 600 800 1200

Max. šírka výrobku mm 420 520 720 1020

Rýchlosť ks/min. 100 100 80 70

Šírka fólie mm 650 750 950 1200

Rozmery stroja
 (d x š x v) mm

2300 x 1300 x 1500 2300 x 1400 x 1500 2600 x 2000 x 1650 2900 x 2500 x 1550

Váha kg 800 900 1000 1100

Vlastnosti
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Stroje s postranným pozdåžnym zváraním pre použitie ploché i preloženej fólie (PATENT)

Tieto stroje s postranným zváraním spojujú výhody strojov s postranným zváraním (všestrannosť a fl exibilita) a výhody strojov
FLOW-PACK (rýchlosť a utiahnutý balíèek).

Univerzálnosť. Prvý stroj s postranným pozdåžnym zváraním, ktorý vie pracovať ako s preloženou, tak plochou fóliou na 
jednom stroji, s rovnakým systémom pre uchytenie a odvíjanie fólie. Tento systém je chránený medzinárodným patentom. 
Stroj je schopný pracovať ako s neutrálnou, tak s potlaèenou fóliou, prièom môže pracovať so všetkými typmi fólií, ako sú 
PEF, PP, BOPP, PE, PVC alebo barierová fólia BDF.

Flexibilita: rýchla výmena fólie a rýchly prechod na iný výrobok.
Neobmedzená dåžka a šírka produktov až do 600 mm.
Jednotka pre upevnenie a odvíjanie fólie o šírke až 750 mm (plochá alebo preložená).
Výkon / rýchlosť: stroj je k dispozícii vo 2 verziách, a to: s prerušovaným prieènym zváraním alebo s kontinuálnym prieènym 
zváraním BOX MOTION s výkonom až 120 balíèkov za minútu.
Tesný balíèek: jedná sa o prvý baliaci stroj s boèným zváraním, ktorý pracuje s rovnakou šírkou fólie ako baliace stroje FLOW
PACK s koneèným výsledkom ve¾mi tesného vrecka.
Úspora fólie: odpad nie je viac ako 10 mm.

Konzolová konštrukcia stroja minimalizuje nároky na èistenie. Vnútornej èasti stroja sú maximálne dostupné. Stroj je svojimi
dispozíciami ideálny pre použitie v potravinárskom priemysle, pretože v kombinácii s barierovú BDF fólií umožòuje tiež 
balenie v modifi kovanej atmosfére MAP.
K dispozícii je tiež verzia stroja z NEREZOVÉ OCELE.
Stroj možno kombinovať s teplovzdušným konzolovým zmršťovacím tunelom, ktorého komoru je možné úplne otvoriť.

Pozn.: max dåžka produktu - neobmedzená, priemer cievky 350 mm

Vlastnosti/model 500 500 l 600 600 l

Zváracie rozmery mm 500 500 600 600

Max. šírka x výška výrobku mm 400 x 200 400 x 200 500 x 200 500 x 200

Rýchlosť ks/min. 100 75 100 75

Rýchlosť – rychlá verzia ks/min. 150 150

Šírka fólie mm 650 650 750 750

Váha kg 800 800 800 800

Vlastnosti
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Stroje s postranným pozdåžnym zváraním a prieènym zváraním s prerušovaným pohybom 

Všeobecné vlastnosti:
• tieto stroje môžu pracovať so všetkými typmi fólií (volite¾ný nôž pre PE F, PE, PP fólie)
• konštrukèné riešenie stroja s 3 pásy je garanciou pomerne znaèné úspory fólie
• automatické urèenie dåžky balíèka na základe dåžky produktu, stroj nevyrába prázdne balíèky: ak výrobok chýba, je 

cyklus stroja automaticky pozastavený

Špecifi cké vlastnosti:
• zvárací stroj je vybavený fi xným prieènym zváracím telesom, ktoré sa pohybuje vo vertikálnom smere tak, aby pri jeho 

poklese došlo k zatavenie balíèka na èelnej a zadnej strane
• vïaka kontinuálnemu postrannému zváraniu neexistuje prakticky žiadne obmedzenie v dåžke výrobku
• prieèna zváracie lišta môže mať šírku až 1.2 00 mm, výška výrobku môže byť až 400 mm

Rýchlosť balenia kalkulovaná pre formát A4 dosahuje až 3 000 - 3500 balíèkov za hodinu.
Systém pre balenie do ochranné atmosféry: pre balenie výrobku do ochrannej atmosféry je nevyhnutné použiť adekvátnu 
bariéru fóliu.
Systémy pre "OPÄTOVNE APLIKOVATE¼NÉ VRECKO" a "OPÄTOVNE UZATVÁRATE¼NÝ BALÍÈEK".
Verzia stroja "CANTER LEVEL" s patentovaným systémom pre možnosť práce s plochou alebo preloženou fóliou umožòuje 
maximálne dotiahnutie fólie.

Vlastnosti/model 400 500 600

Zváracie rozmery mm 500 500 600

Max. šírka výrobku mm 420 420 520

Rýchlosť ks/min. 45 75 75

Šírka fólie mm 650 650 750

Rozmery stroja (d x š x v) mm 1715 x 1300 x 1500 2300 x 1300 x 1500 2300 x 1400 x 1500

Váha kg 700 800 900

Vlastnosti/model 800 1100 500 ECO

Zváracie rozmery mm 800 1200 500

Max. šírka výrobku mm 720 1020 420

Rýchlosť ks/min. 65 60 50

Šírka fólie mm 950 1200 650

Rozmery stroja (d x š x v) mm 2600 x 2000 x 1650 2900 x 2500 x 1550 2300 x 1300 x 1500

Váha kg 1000 1100 900

Vlastnosti
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Plne automatické zváracie stroje s L-ramenom

Všeobecné vlastnosti:
Hlavným rysom uhlových zváracích strojov je zváracie rameno v tvare písmena L.

Špecifi cké vlastnosti:
• vertikálny pohyb jediného ramená zaruèuje konštantný tlak v každom bode plochy zvárania. Tento systém úplne
• eliminuje nedostatky pri zváraní u tradièného kåbového (rozba¾ovacieho) systému, ktorý je využívaný najmä výrobcovia 

z Ázie.
• lišta, ktorá má šírku iba 10 mm, umožòuje užívate¾ovi ve¾kú úsporu fólie (množstvo fólie okolo zatavovaného výrobku 

je ve¾mi obmedzené). V dôsledku toho je balíèek nielen kvalitne zatavený, ale zároveò je i maximálne tesný.
• tieto stroje môžu spracovávať ako PEF tak PE fólie s volite¾nou lištou
• stroje sú ve¾mi nenároèné na priestor (verzia COMBO je vybavená vstavaným tunelom)

Vlastnosti/model 530 530T 530CS 530CST 560

Zváracie 
rozmery mm

450 x 600 450 x 600 450 x 600 450 x 600 500 x 650

Max. rozmery 
výrobku mm

350 x 550 x 170 350 x 550 x 170 350 x 550 x 240 350 x 550 x 170 420x 650 x 200

Rýchlosť ks/min. 45 45 45 45 40

Šírka fólie mm 550 550 550 550 650

Rozmery stroja 
(d x š x v) mm

1715 x 1200 x 
1450

2700 x 1300 x 
1450

1715 x 1200 x 
1450

2700 x 1300 x 
1450

1715 x 1200 x 
1450

Váha kg 500 700 550 750 600

Vlastnosti/model 560T 560CS 560CST 790CS 560TECO

Zváracie 
rozmery mm

500 x 650 500 x 650 500 x 650 750 x 950 500 x 650

Max. rozmery 
výrobku mm

420x 650 x 200 420x 650 x 240 420x 650 x 200 700 x 950 x 240 420x 650 x 150

Rýchlosť ks/min. 45 45 35 35 35

Šírka fólie mm 650 650 650 950 650

Rozmery stroja 
(d x š x v) mm

2700 x 1300 x 
1450

1715 x 1200 x 
1450

2700 x 1300 x 
1450

2700 x 2000 x 
1550

1715 x 1200 x 
1450

Váha kg 700 550 750 700 600

Vlastnosti
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Zmršťovacie tunely

Všeobecné vlastnosti:
• komora tunela s plnou recykláciou horúceho vzduchu
• možnosť nastavenia prúdenia vzduchu a rýchlosti pásu
• digitálna regulácia teploty
• mechanizmus automatického vypnutia v prípade poklesu teploty pod 80 ° C
• volite¾né prevedenie pásu tunela (fi xné alebo pohyblivé valèeky, tefl ónový pás)
• termálna ochrana proti náhlemu vzostupu / poklesu výkonu
• stroj je vhodný pre všetky typy zmršťovacích fólií (v prípade fólie PE musí mať stroj tefl onový pás)

Teplovzdušné zmršťovacie tunely boli vyvinuté najmä pre fi nálnu zmrštenie výrobkov balených do teplom zmrštite¾ných fólií.
Preto tieto tunely bývajú vo ve¾kej väèšine inštalované práve v kombinácii s baliacim strojom.
Tunely Preferred Packaging môžu byť použité pre všetky dostupné teplom zmrštite¾ne fólie na trhu. Navyše môžu byť použité
do zostavy so všetkými baliacimi strojmi Preferred Packaging, pretože kopírujú ich tvar a môžu byť spoloène fi xne spojené, 
prièom zaruèujú elegantný a usporiadaný vzh¾ad.
Prostredníctvom rukoväte je možné horizontálne pohybovať zmršťovacou komorou, èím je možné docieliť správne 
vycentrovanie komory tunela s privádzaným výrobky.

Zmršťovacie tunely s jednou komorou

Zmršťovacie tunely s dvoma komorami

Vlastnosti/model 45T 55T

Rozmery komory mm 970 x 450 x 300 970 x 550 x 300

Rozmery tunela (d x š x v) mm 970 x 1170 x 1570 970 x 1270 x 1570

Rýchlosť m/min. 24 24

Vlastnosti/model 150TL 200TL 250TL 300TL

Rozmery komory mm 2500x1550x400 2500x2000x400 3000x2600x600 3500x3100x600

Rozmery tunela (dxšxv) mm 3500x200x1850 3500x2500x1850 4000x3000x1850 4500x3600x1850

Rýchlosť m/min. 15 15 15 15

Vlastnosti/model 45TL 55TL 75TL 105TL

Rozmery komory mm 1435x450x300 1435x550x300 1800x750x400 1800x1000x400

Rozmery tunela (dxšxv) mm 1434x1170x1570 1434x1170x1570 2610x1400x1800 2610x1400x1800

Rýchlosť m/min. 35 35 25 24

Vlastnosti
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Kartonážný stroj - Aplikátor rukoväte - Dopravníky a podávaèe

Dopravníkové pásy 

Zásuvkový podávaè 

Horizontálny kartonážný stroj pre kartóny amerického typu. Kompaktná ve¾kosť, vysoká rýchlosť, poháòané odvíjanie role,  
ve¾mi všestranný v zmene formátu.

Rozmery stroja: 2990 x 3670 x 2198 mm
Rozmery kartónu:
Minimum: základòa 300 - výška 200 - håbka 200
Maximum: základòa 600 - výška 400 - håbka 400
Hmotnosť: 900 kg
Výkon: 10 kartónov / min

Spoloènosť Preferred Packaging navrhuje celkovú kompletizáciu linky pridaním
dopravníkových pásov pre prísun, odsun alebo len k prepojenie medzi baliacou
linkou.

V závislosti na výrobku a potrebách zákazníka je spoloènosť Preferred Packaging
schopná navrhnúť:
• štandardné pásové dopravníky,
• dopravník s unášaè,
• INTRALOX dopravníky, atï.

Všeobecné vlastnosti:
• výrobky sú jeden po druhom extrahované zo zásobníka podávaèe archov a dopravované k následnému stroju
• produkt je nasávaný a vytláèaný vpred k ústrojenstvu mechanického posuvu
• VOLITE¼NÉ: podávaè môže byť alternatívne vybavený vákuovou vývevou
• sila a vytiahnutie produktu sú riadené mechanickým systémom
• hliníkový podstavec produktu
• jednoduchá a rýchla zmena formátu
• zásuvkový podávaè je nezávislý na stroji, a možno ho 

zaradiť do viacerých liniek zákazníka

Technické dáta
Minimálna ve¾kosť: 100 mm x 150 mm
Maximálna ve¾kosť: 300 mm x 420 mm
Hrúbka výrobku: od 1 mm do 30 mm (volite¾ne až 60 mm)
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Rotaèný podávaè

Všeobecné vlastnosti:
• tento rotaèný podávaè umožòuje vziať zo zásobníka podávaèa vložku (ako jednotlivý tenký èasopis, brožúru a jednotlivý 

list) a umiestniť ju na hlavný produkt
• výrobok je zo zásobníka podávaèa extrahovaný jeden po druhom pomocou gumovej prísavky, špeciálneho svorkového 

ústrojenstva, rotaèných diskov a dopravníkových pasov a následne je aplikovaný na hlavný produkt, v stanovišti podávaèa 
v úseku dopravníka

• podávaè je synchronizovaný s reťazom dopravníka a nie je závislý priamo na stroji, vïaka tomu môže byť inštalovaný do 
všetkých liniek Preferred Packaging

• SYSTÉMOVÁ SIGNALIZÁCIA: výrobok je hotový alebo výrobok je aplikovaný, štandardnou súèasťou tohto podávaèa
• VOLITE¼NÉ: systém, ktorý kontroluje nezrovnalosti v dávkovaniu a dáva signál, v prípade potreby zastaví celý systém

Technické dáta
Minimálna ve¾kosť: 148 mm x 105 mm
Maximálna ve¾kosť: 400 mm x 300 mm
Flexibilná sila vložky: max 8 mm.
Odporúèaná váha papiera: 80 g / m2
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Baliace stroje POLY BUNDLER pre skupinové balenie výrobkov

Rad strojov POLY BUNDLER je vhodná pre skupinové balenie produktov (nápoje, krabièky, balíèky, sáèky, plechovky, f¾aše) 
alebo jednotlivých výrobkov (nábytok, radiátory, ve¾ké bloky) stredné a ve¾ké ve¾kosti. Stroje POLY BUNDLER sú k dispozícii v
nieko¾kých modeloch, prièom šírka zváracieho telesa je dostupná v rozsahu od 700 do 2000 mm a výšky balenia až do 900
mm.

U kompaktných modelov môžu byť tunely zabudované priamo do rámu baliaceho stroja z dôvodu nižšej spotreby a úspory
miesta. Stroj môže byť vybavený èelným pásom, automatickým dávkovacím systémom umiestneným v uhle 90 ° vrátane 
tlaèného systému pre zvýšenie rýchlosť i a presnosť i pri prevádzke.

Pozn: max dåžka produktu - neobmedzená, max výška produktu volite¾ná až 600 mm, priemer cievky 350 mm
Všetky typy sú vo verzii:
S - poloautomatická verzia s posunovaèom
N - s lineárnym dopravníkom
N90° - s 90° dopravníkom a automatickým posunovaèom
T - sa zmraštite¾ným tunelom

Vlastnosti/model 700 900 1200 1500 2000 2500 3000

Šírka zváracej lišty 
mm

750 950 1250 1550 2050 2550 3050

Max. šírka x výška 
výrobku mm

700 x 400 950 x 400 1200 x 400 1500 x 400 2000 x 400 2500 x 400 3000 x 400

Šírka fólie mm 700 900 1200 1500 2000 2500 3000

Vlastnosti
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Plne automatické baliace linky

Kompletná baliaca linka pre vreckovky

Kompletné baliace linky pre nápojový priemysel

Linka pre poštové aplikácie

Spoloènosť Preferred Packaging sa špecializuje na štúdium a projektovanie kompletného zariadenia pre balenie vreckoviek. 
Kompletné linky so všetkými systémami potrebnými pre balenie papierových výrobkov.

Zariadenia sú vyvíjané a prispôsobené inovaèné myšlienke 
postranného zváranie s prieènym zváraním BOX MOTION, pre 
dosiahnutie vyššieho výkonu: u balenia jednej role až 130 rolí 
za minútu, prièom si stále udržujú neuverite¾nú všestrannosť!  
Rovnaký stroj môže pracovať s jednou alebo dvoma rolami, 
priemyselnú ve¾kosťou JUMBO, rolami používanými v 
zdravotníctve, obrúsky alebo rolami papiera pre hygienické 
úèely. 
Linka môže byť vybavená: 
systémom pre pretáèanie rolí UPRIGHTER, systémom pre tvorbu 
MULTIPACK; systémom pre APLIKÁCIU RUKOVÄTE a Aplikátory 
etikiet.

Spoloènosť Preferred Packaging má ve¾ké skúsenosti 
a významné referencie od zákazníkov z nápojového 
priemyslu. 
Spoloènosť projektuje kompletné automatické baliace 
linky na balenie plechoviek, ovocných štiav, mlieka, atï. 
Tieto produkty môžu byť balené jednotlivo alebo v balení 
MULTIPACK, s podložkou z vlnitej lepenky alebo bez nej.
 
Firma Preferred Packaging zabezpeèuje kompletné riešenie 
od plnenia až po kartonážnú linku.

Plne automatická baliaca linka pre poštové a rýchle aplikácie
Linka je zložená z:
• Hrab¾ovom dopravník
• Plne automatický stroj s postranným 

kontinuálnym zváraním
• Teplovzdušný zmršťovací tunel
• Zásuvkový podávaè
• Rotaèný podávaè
• Systém pre otváranie stránok
• Výmena PSÈ
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Baliaca linka na svieèky balené v PVC fólii

Baliaca linka pre radiátory

Kompletná baliaca linka pre svieèky, balené do PVC fólie.

Kompletná linka pre radiátory, zahàòa balenie, prepravu a 
oznaèovanie etiketami, plne riadené prostredníctvom PLC.

Stroj pre balenie misiek s baliacim systémom POLY BUNDLER

Kompletná baliaca linka na balenie výrobku s miskami alebo 
krabicami. 
Túto linku tvorí zariadenie pre automatickú kolekciu produktov, 
systém pre tvarovanie misiek, automatická linka pre umiestnenie 
misiek, systém PICK and PLACE pre umiestnenie výrobkov na misky, 
balenie výrobkov s podložkou alebo bez nej a následné zmrštenie.


