
   

Hartmann
Spoločnosť Hartmann je špičkovým výrobcom 
krájacích, porcovacích, baliacich a klipovacích 
strojov pre uzavre  e balíčkov, ktoré obsahujú 
chlieb, pečivo, cukrárske výrobky, sušienky, 
špagety, cestoviny a ďalšie podobné potraviny.
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Spoloènosť GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH je špièkovým nemeckým
výrobcom krájacích, porcovacích, baliacich a klipovacích strojov pre uzavretie 
balíèkov, ktoré obsahujú chlieb, peèivo, cukrárske výrobky, sušienky, špagety, 
cestoviny a ïalšie podobné potraviny.

Spoloènosť je popredným výrobcom technologicky vyspelých zariadení a poskytuje 
individuálne komplexné riešenie pre krájanie a balenie potravín.

Krájanie 

Riešenie pre krájanie pekárenských produktov:
• Modelový rad „SELECTRA“ je špeciálne navrhnutý najmä pre krájanie štandardných bochníkov chleba.
• Modelový rad „KM“ je konštruovaný najmä pre krájanie formovaného chleba hranatého tvaru.

Nárezové stroja pre hamburgery, cukrárske výrobky a podobné pekárenské výrobky:
• Modelový rad „HS“ bol navrhnutý špeciálne pre krájanie hamburgerov. Spracovanie cukrárskych výrobkov a 

podobného peèiva je samozrejme možné v prípade doplnenia príslušenstva.

Výrobná rada SELECTRA 

Plne automatická pásová krájaèka pre toastové a ražné miešané bochníky chleba. Proces rezania je vykonávaný pomocou 
pásových nožov, ktorých napätie zaisťujú robustné bubny so špeciálnou povrchovou úpravou z tvrdeného chrómu. Konzolový
neprerušovaný rám z rúrkovej ocele zabezpeèuje ve¾mi tichý chod stroja. Ve¾ké servisné dvere a špeciálne riešený kryt umožòujú 
ve¾mi dobrý prístup pre èistenie a údržbu, rovnako ako aj rýchlu výmenu pásových nožov. Stroj môže byť konštruovaný buï
pre ¾avoruké, alebo pravoruké ovládanie.

Výkon stroja je plne závislý od vlastností produktu!

SL-20 SL-30

SL-25 SL-50

Model Selectra SL-20 Selectra SL-25 Selectra SL-30 Selectra SL-50

Rýchlosť pásových
nožov

400 m/min. 400 m/min.
volite¾ná medzi 180 a 

400 m/min.
volite¾ná medzi 180 a 

400 m/min.

Dåžka pásových 
nožov

381 cm 381 cm 447 cm
buï 467 alebo 478

cm pod¾a požiadavky

Rozmery výrobku 
(d /v)

100 – 380 mm / 
50 – 160 mm

100 – 400 mm / 
50 – 160 mm

160 – 400 mm / 
50 – 180 mm

160 – 400 mm / 
50 – 180 mm

Výkon: až 2.500 chlebov / h až 2.500 chlebov / h až 3.500 chlebov / h až 4.500 chlebov / h
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KM 600 

Cirkulárny krájací stroj, ktorý je schopný na vysokej úrovni plynule nakrájať všetky typy pásových chlebov. Nekompromisné 
oddelenie pracovného priestoru od oblasti pohonu a rýchla výmena systému ozubených remeòov zaisťuje optimálne hygienické 
podmienky. Tým sú prestoje pre údržbu a èistenie obmedzené na minimum. V kombinácii s integrovaným systémom pre 
váženie krajcov chleba umožòuje automatické nastavenie hrúbky rezu pre dosiahnutie maximálneho poètu plátkov/krajcov.

Hygienický design:
• Patentovaný systém pre optimalizované dávkovanie oleja redukuje hygienické riziká a minimalizuje èistenie.
• Separácia pracovného priestoru od zóny pohonov minimalizuje nároky na èistenie a údržbu.
Efektivita:
• Vysoko dynamické riadenie pohonov formou uzavretej s¾uèky garantuje minimálnu toleranciu hrúbky plátkov
• Výkon viac ako 600 plátkov za minútu.
• Bezpeèný prísun a uchytenie chleba prostredníctvom horných a dolných špeciálnych reťazí.
• Stroj je možné kombinovať s automatickým porcovacím strojom AP-60, detektorom kovov a / alebo váhovým 

systémom.
Ekonomika:
• Ve¾mi nízka spotreba oleja.
• Redukcia èasu pre údržbu a èistenie
Ergonómia:
• Intuitívna farebná dotyková obrazovka.
• Špeciálne navrhnuté reťaze na prísune so systémom rýchleho uchytenia.

Výkon
až 600 rezov/min. 

(plynule nastavite¾né) 

Rozmery (d x š x v) 5590 x 5590 x 2770 mm (pracovná výška 1050 mm)

Rozmery výrobkov (d / š / v) 800 - 1480 / 60 - 200 / 80 - 180 mm

Váha 1800 kg

Vlastnosti
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HS 2 

Diskový krájaè môže byť vybavený 1 alebo 2 diskovými nožmi. Tento 
systém je obzvlášť vhodný pre bagety, žemle, hot-dogy a hamburgery. 
Vzdialenosť medzi reznými nožmi možné individuálne nastaviť v 
rozmedzí 2 až 10 mm.

GS 60
Porcovací krájaè

GS 60 porcovací krájaè je vysoko výkonný rezací stroj na chlieb, výrobky obsahujúce cukor, ovocný chlieb a vianoèku.  
Vertikálne umiestnenie èepele umožòuje nakrájať výrobky na presne rovnakú hrúbku plátkov. GS 60 krája až 60 výrobkov za
minútu a je urèený do nepretržitej 24 hodinovej prevádzky. Základom pre tento vysoký výkon je prevodovka, ktorá je vybavená
novým typom olejového mazania. Aby bolo možné nastaviť optimálnu synchronizáciu s automatickým sáèkovacím strojom, 
je výstupný dopravník vybavený oddeleným, frekvenène riadeným pohonom. Kombináciou tohto prístroja s automatickým 
sáèkovacím strojom od Hartmann poskytne dokonale harmonizovaný balíèek riešení s vysokou fl exibilitou a spo¾ahlivosťou 
výroby.

Výkon
max 300 výrobkov / min. s max priemerom 100 mm

max 100 výrobkov / min do max dåžky 320 mm

Rozmery (d x š x v) 1300 x 765 x 1640 mm 

Rozmery výrobkov (d / š / v) max. 170 / max. 80 mm / výška krájanie 5 – 60 mm

Váha 270 kg

Výkon až 3600 produktov/hodinu

Rozmery (d x š x v) 2890 x 1100 x 1620 mm

Rozmery výrobkov (d / š / v) 160 – 400 / 50 - 170 mm

Vlastnosti
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BS 20

Štvorstranný stroj BS 20 bol vyvinutý s cie¾om odstrániť kôrky z štvorcových a obdåžnikových bochníkov chleba (sendviè, 
toastový chlieb, atï.) na všetkých štyroch stranách, plynule pomocou 2 výškovo nastavite¾ných rezných pásov krájacích 
staníc.

Výkon
cca. 60 bochníkov /min. 

(v závislosti od typu produktu)

Rozmery (d x š x v) 4820 x 1370 x 2000 mm

Rozmery výrobkov (d / š / v) 250 - 460 / 85 - 150 / 85 - 150 mm

Váha 1000 kg

Vlastnosti
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Balenie 

Baliace stroja pre krájaný chlieb:
• Rad GBK bol navrhnutý pre balenie krájaného chleba vo vertikálnej polohe.
• Rad VS bol navrhnutý pre balenie krájaného chleba v horizontálnej polohe.

Baliace stroja pre hamburgery, sušienky a podobné pekárenské výrobky:
• Stroja výrobnej rady PP zbierajú hamburgery a ïalšie výrobky v tvare sušienok a balia ich 
   do plastových vreciek, takzvaných „vankúšikových balíèkov“.
Malé výrobky (cukrovinky, atï) v skupinovom balení je možné baliť na stroji radu VBA.

Výrobná rada GBK 

Stroja GBK sú ideálne pre krájané a nepokrájané bochníky chleba (vzpriamené plátky, toastový chlieb a pod). Princíp 
vákuového baranidla, ktorý bol špeciálne vyvinutý spoloènosťou Hartmann a patentovaný doma i v zahranièí, sa vïaka 
svojej spo¾ahlivosti ve¾mi osvedèil v praxi a nastavil tak štandard na mnoho rokov dopredu, najmä pre balenie vzpriamených 
plátkov do sáèkov. Dobre koncipovaná technológia tejto modelovej rady garantuje optimálne balenie ako do plastových, tak 
aj papierových sáèkov. Jednotlivé balíèky sú uzatvárané pomocou osvedèeného klipovacieho zariadenia, ktoré potvrdzuje 
vysokú úroveò spo¾ahlivosti a dlhú životnosť. Stroj môže byť konštruovaný na ¾avoruké alebo pravoruké prevedenie.

Rýchlosť balenia môže byť plynule nastavite¾ná.

BGK 420 BGK 220

BGK 205

Model GBK 420 GBK 220 GBK 205

Výkon až 30 - 60 balíèkov/min. až 30 - 45 balíèkov/min. až 25 balíèkov/min.

Rozmery výrobkov 
(d / š / v)

100 - 400 mm 100 - 400 mm 400 mm

až 260 mm až 260 mm max. 230 mm

30 - 170 mm 30 - 170 mm max. 150 mm

Rozmery stroja 
(d x š )

4000 x 1950 mm 3470 x 1950 mm 2525 x 2500 mm

výška stola min. 960 mm výška stola min. 915 mm výška stola min. 895 mm

celková výška min. 1480 mm celková výška min. 1400 mm výška 1455 mm

Vlastnosti
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VS 320 

Plne automatický sáèkovací baliaci stroj pre krájaný a nepokrájaný chlieb s kapacitou 30 až 50 balíèkov za minútu (rýchlosť 
balenia je plynule nastavite¾ná). Univerzálne použitie pre balenie a uzatváranie plastových a papierových vrecúšok znamená, 
že VS 320 spåòa medzinárodné, viacvrstvové požiadavky na balenie. Stroj je zostavený na základe osvedèeného modelu VS 
310, prièom zmeny boli vykonané najmä v usporiadaní pohonu s cie¾om maximálne znížiť údržbu a zabezpeèiť konzistentnú
presnosť bodu spínania vo všetkých funkciách. Stroj môže byť konštruovaný v ¾avorukom alebo pravorukom prevedení.

VS 320 SV

Plne automatizovaný baliaci stroj na plnenie do sáèkov pre ve¾ké a ploché výrobky. Vzh¾adom k svojej univerzálnosti je 
vhodný pre balenie a uzatváranie plastových sáèkov a spåòa komplexné požiadavky na balenie na medzinárodnej úrovni.  
Dimenzovanie a koncepcia pohonu zaisťuje konzistentný spínací bod pre všetky funkcie a znižuje nároky na údržbu na 
minimum. Úplné oddelenie èasti pre spracovanie produktu a mechanického pohonu stroja umožòuje uspokojiť všetky 
požiadavky na jeho èistenie.

Výkon
30 – 55 balíèkov/min., rýchlosť balenia je plynule nastavite¾ná

Servo verzia až 65 balíèkov / min.

Rozmery (d x š x v)
3590 x 1935 x 1790 mm 
výška stola: min. 955 mm

Rozmery výrobkov (d / š / v) 60 - 300 / do 260 / 20 - 150 mm

Vlastnosti

Výkon
až 70 cyklov/min. 

(v závislosti od produktu)

Rozmery (d x š x v) 4295 x 2035 x 1790 mm (výška stola 955 mm)

Rozmery výrobkov (d / š / v) 60 - 300 / až 260 / 20 až 150 mm
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VBA 40 

Vertikálny baliaci stroj s integrovaným klipovacím zariadením na balenie a uzatváranie sypkých výrobkov (napr. peèivo, 
sušienky apod.) v prefabrikovaných plastových vreckách. Robustný mechanizmus pre roztiahnutie vrecka a zásobník na sáèky
s až 6 stanovišťami pre pridržanie hotových sáèkov zaisťuje optimálnosť balenia. 
Tento automat je možné kombinovať s poèítacím strojom alebo váhou, alebo ho použiť pre ruèné plnenie.

PP 30 

Stroj HARTMANN pre tvorbu tzv. vankúšikových balíèkov je modulárne transportnou, krájacou a baliacou jednotkou. Model
je ideálny pre balenie žemlí pre hamburgery a hot dogy v balíèkoch zo zváraných pásov. Stroj môže byť použitý pre rozrezanie
a uzavretie 30 - 40 produktov na jednotku balenia so zodpovedajúcou úrovòou kvality. 
Užívate¾sky prívetivá transportná jednotka môže byť nakonfi gurovaná rôznymi spôsobmi pre transport, rezanie a zváranie 
balíèkov rôznych ve¾kostí, ktoré sú primerané individuálnym požiadavkám.

Výkon
až 50 balíèkov/min.

až 40 balíèkov/min. s papier. vreckami 
(v závislosti od produktu a typu a intervale plnenia)

Rozmery (d x š x v) 2470 x 2505 x 1205 mm

Rozmery výrobkov
dåžka vrecka 150 – 490 mm
priemer vrecka 90 – 180 mm

Vlastnosti

Výkon 30 balíèkov/min. (závisí na ve¾kosti produktu) 

Rozmery (d x š x v) 9290 x 1740 x 3130 mm
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AL 50 Autoload

Skupinové balenie žemlí a podobného peèiva.
Jednotka skupinového balenia Autoload zoskupuje peèivo pred samotným zabalením. Automatické zoskupovacie zariadenie
možno kombinovať buï s baliacim strojom GBK 220 alebo 420. 

Prístroj umožòuje rôzne nastavenia pre tvarovanie obalov pre žemle na hamburger a párok v rožku. Až 3000 porcií za hodinu 
je vložených do hotových sáèkov (PP, PE, papier), prieène a vákuovo balených. 

V závislosti na oblasti použitia zoskupovacia jednotka je vybavená buï viachlavovou kruhovou rezaèkou alebo páskovým 
rezacím systémom. Vïaka kombinácii s perfektnými a v praxi osvedèenými strojmi GBK 220 a 420 je zaistené optimálne 
balenie, ktoré zodpovedá všetkým požiadavkám kvality.

Výkon
max. 36000 výrobkov/hodinu 

(v závislosti na poète výrobkov v baliacej jednotke)

Rozmery (d x š x v) 10720 x 1950 x 1820 mm (výška stola 1000 mm)

Rozmery výrobkov (d / š / v) 400 / max. 230 / max. 150 mm

Vlastnosti
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Klipovanie

Ak chcete vybrať najlepší stroj pre uzatvorenie vreciek klipom, mali by ste dodržiavať nasledujúce zásady:
• Štruktúra balených výrobkov (špagety, cestoviny, cukrovinky, krájané peèivo, nepokrájané peèivo).
• Typ plnenia (manuálne, automatické, v horizontálnej alebo vertikálnej polohe).
• Je potrebný nafukovací stôl? (ak je výrobok okamžite manuálne balený na klipovacom stroji).
• Je potrebné odsávanie vzduchu? (je potrebné odèerpať prebytok vzduchu z balíèka ešte pred aplikáciou klipu?)
• Je potrebná synchronizácia s plniacim zariadením?
• Aká je požadovaná produktivita?

EC 101 H 

Tento baliaci stroj sa skladá z 2 nafukovacích stolov a horizontálnej klipovacej jednotky, ktorá je umiestnená v pravom uhle. 
Nafukovacie stoly zaisťujú bezchybné otvorenie vrecka pre aplikáciu produktu. Celý alebo krájaný bochník chleba tak môže 
byť ¾ahko a rýchlo manuálne vložený a následne umiestnený na transportný pás klipovacej jednotky, ktorá je umiestnená 
v pravom uhle. Pásový dopravník transportuje naplnené vrecká do priestoru klipovacej jednotky. Polohovacie kefy zrovnajú 
výrobok tak, aby bolo zabezpeèené optimálne uzavretie klipom. 
V priestore klipovacej jednotky vákuový systém spo¾ahlivo odstráni prebytoèný vzduch z balíèka ešte pred jeho uzavretím.  V 
závislosti od množstva materiálu a hrúbke použitých vrecúšok, môže byť jednotka vybavená vyhovujúcim rozmerom klipu (I, 
II alebo III).

Vlastnosti

Výkon
cca. 60 balíèkov/min. 

(v závislosti od typu produktu)

Rozmery (d x š x v)
3660 x 1610 x 1680 mm 
(pracovná výška 950 mm)

Rozmery výrobkov 
(d / š / v)

400 / 280 / 120 mm
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EC  101 IS

Tento prístroj má integrovaný impulzne riadený zdroj a možno ho bez problémov kombinovať s akýmko¾vek vertikálnym alebo 
horizontálnym baliacim strojom. Klipovacia jednotka pracuje prerušovane, èo eliminuje potrebu synchronizácie zariadenia 
s baliacim strojom. Z tohto dôvodu je tento model ideálny pre ruèné plnenie. Integrované vákuové zariadenie v úseku 
klipovania odstráni prebytoèný vzduch z uzatváraného vrecka, èo umožní jeho následné bezchybné uzavretie.

EC  101 KS

Klipovacia jednotka pre vertikálne alebo horizontálne baliace stroje. Nepretržitá prevádzka systému využívaná touto 
jednotkou vyžaduje, aby tieto dva systémy pracovali súèasne. Stroje môžu byť prepojené buï mechanicky, alebo elektronicky. 
Integrované vákuové zariadenie v úseku pre aplikáciu klipu odstraòuje prebytoèný vzduch z vreciek, ktoré sú uzatvárané, èo
poskytuje optimálne uzavretie balíèkov.

Výkon
cca. 60 balíèkov/min. 

(v závislosti od produktu)

Rozmery (d x š x v)
1800 x 1060 x 1900 mm 

(výška plnenia min. 955 mm)

Rozmery výrobkov (d / š / v) 400 / 200 / 120 mm

Vlastnosti

Výkon
cca. 60 až 100 balíèkov/min. 

(v závislosti od druhu produktu a typu pohonu) 

Rozmery (d x š x v)
1800 x 1060 x 1900 mm 

(výška plnenia min. 955 mm)

Rozmery výrobkov (d / š / v) 400 / 200 / 120 mm

Vlastnosti
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EC 101 HS 

Zariadenie na plnenie a uzatváranie sáèkov  
Tento baliaci stroj je tvorený nafukovacím stolom pre otvorenie vrecka a horizontálnou klipovacou jednotkou umiestnenou 
priamo na stole v uhle 90°. Rám aj všetky kryty sú vyrobené z nerezovej ocele, èo je u tohto stroja zásadné pre dlhú životnosť, 
maximálnu hygienu a kvalitné a ¾ahké èistenie. Pojazdná úprava aj kompaktné prevedenie tohto stroja z neho robia fl exibilnú 
klipovaciu jednotku, ktorá môže byť využitá na viacerých miestach. Servisné dvierka ponúkajú priamy prístup ku všetkým 
pohyblivým prvkom. 
Nafukovací stôl slúži na otváranie vreciek pre jednoduché vloženie produktu. Krájané alebo nepokrájané bochníky chleba 
môžu byť ¾ahko manuálne vkladané do sáèkov a následne ukladané na pásový vertikálny dopravník. Ten dopraví naplnené 
vrecká do priestoru klipovacej jednotky. Špeciálne kefy nastavia optimálnu polohu výrobku tak, aby bolo možné vykonať 
kvalitné uzavretie balíèka. Integrovaný vákuový systém odsaje prebytoèný vzduch z balíèka ešte pred aplikáciou klipu. 
Klipovacie jednotka môže byť vybavená zodpovedajúcou ve¾kosťou klipu (I, II alebo III) tak, aby klip zodpovedal obvodu,  
materiálu a hrúbke používaných sáèkov.

EC 104 

Konštrukcia tejto klipovacej jednotky ponúka príjem balených produktov (balíèky na miske, bagety, párky atï.) priamo z 
horizontálneho baliaceho stroja v rade za sebou a ich následný prísun k zbernému stanovišťu na rotaènom stole. Pulzne 
riadená jednotka s vlastným pohonom je inštalovaná na kolesách a nie je nutné ju synchronizovať s baliacim strojom. 
Výrobky sa pohybujú po dopravníku a rýchlosť je nekoneène variabilná. V kombinácii s nafukovacím stolom je stroj ideálny 
aj pre manuálne plnenie.

Výkon až 40 balíèkov/min.

Rozmery (d x š x v) 1930 x 1355 x 950 mm

Rozmery výrobkov 
(d / š / v)

160 - 400 mm / 
125 - 220 mm / 
50 - 120 mm

Vlastnosti

Výkon až 40 balíèkov/min. 

Rozmery (d x š x v)
1405 x 975 x 1270 mm 

(pracovná výška: min. 825 mm)

Rozmery výrobkov 
(d / š / v)

100-600 / 50-180 / až 130 mm
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EC 130 

Kompaktný dizajn klipovacej jednotky ES 130 robí tento model ideálnym pre aplikácie, kedy je vyžadovaný stroj s minimálnymi
rozmermi. Pulzne riadený stroj so samostatným napájaním je inštalovaný na kolesách pre jednoduchý presun. Plnenie môže
byť vykonávané manuálne alebo pomocou horizontálneho fl ow-pack stroja.

EC 135 

Tento stroj je vhodný pre uzatváranie sáèkov, ktoré sú plnené vertikálne sypkým materiálom. Jednotka je inštalovaná na 
kolesách a má zabudovaný impulzne riadený pohon. Plnenie produktov môže prebiehať buï manuálne, alebo prostredníctvom
vertikálneho baliaceho stroja. Synchronizácia s baliacim strojom nie je nutná.

Výkon až 40 balíèkov/min. 

Rozmery (d x š x v) 1365 x 1000 x 920 mm

Rozmery výrobkov (d / š / v) 400 / 250 / 120 mm

Vlastnosti

Výkon až 40 balíèkov/min. 

Rozmery (d x š x v)
1200 x 670 x 560 mm 

(pracovná výška min. 820 mm)

Rozmery výrobkov (d / š / v)
495 - 300 mm

šírka / priemer 250 mm

Vlastnosti
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EC 140 

Ve¾mi univerzálny plniaci a uzatvárací stroj, na ktorom možno manuálne plniť prefabrikované plastové alebo papierové 
vrecká. Nafukovacia jednotka otvorí vrecko tak, aby bolo možné ¾ahko a rýchlo manuálne vložiť výrobok. Následne vykoná 
klipovacia jednotka precízne uzatvorenie vrecka.

EC 140 S

Stroj špeciálne konštruovaný pre balenie rožkov, praclíkov atï. vo vopred vyrobených plastových a papierových vreckách. 
Rám zariadenia a všetky kryty sú vyrobené z nerezovej ocele - zásadné pre dlhodobú hodnotu a dobré pre jednoduché a 
hygienické èistenie. 
Kolieska a ich kompaktná konštrukcia robia túto klipovaciu jednotku fl exibilnú tak, že môže byť použitá na viacerých miestach. 
Jednotka pre otváranie vrecka nafúkne vrecko tak, že môže byť výrobok ¾ahko a rýchlo ruène vložený. Na nadväzujúcej 
orezovej stanici je balíèek zvarený presne a spo¾ahlivo. 
Klipovacia jednotka môže byť vybavená zodpovedajúcou ve¾kosťou klipu (I, II alebo III) tak, aby klip zodpovedal obvodu, 
materiálu a hrúbke používaných sáèkov.

Výkon cca. 45 balíèkov/min. 

Rozmery (d x š x v)
1625 x 1155 x 960 mm 

(pracovná výška min. 950 mm)

Rozmery výrobkov 
(d / š / v)

400 / 230 / 120 mm

Vlastnosti

Výkon cca. 45 balíèkov/min. 

Rozmery (d x š x v)
2300 x 605 x 1025 mm 

(pracovná výška)

Rozmery výrobkov 
(d / š / v)

400 / 230 / 120 mm

Vlastnosti
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Automatické linky

GHD ponúka komplexné riešenia, ktoré sú väèšie než súèet jeho èastí. Výhodou komplexného riešenia pri balení chleba a 
pekárenských výrobkov je:
• jedno kontaktné miesto
• bezpeèná manipulácia s produktom
• konzistentné prevádzkové koncepcie

Nový koncept krájania 

Komplexné riešenie fi rmy Hartmann pre výrobu krájaného chleba. Spoloènosť neustále optimalizuje dodávate¾ský program,
aby si zaistila udržate¾nú budúcnosť pre svoje komplexné riešenia. Tento nový vývoj umožòuje vyplnenie medzery na trhu a
vytváranie synergie. Tento systém automatizácie je tiež zahrnutý. 
Kombinuje krájací stroj KM 600, porcovací stroj AP 60 a robustný baliaci stroj VS 320. Špecifi cky upravené riadiace procesy 
zaisťujú najlepšie optimálne zaťaženie a minimálnu šancu na zlyhanie.
 

Špeciálne stroje

Riešenia na mieru
Ak v ponúkaných štandardných modeloch nenájdete vhodné riešenie, ktoré by vám vyhovovalo, je tu ešte možnosť zhotoviť
stroj na mieru zodpovedajúci Vašim potrebám. Vzh¾adom k ve¾kému množstvu výrobkov je v silách fi rmy Hartman postaviť 
stroj práve pod¾a požiadaviek zákazníka s využitím osvedèených modulov a riešení.


