
   

Giro
Giro ponúka baliace a váhové systémy 
pre ovocie a zeleninu.
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Váhové stroje

Statická váha – PEG-12/160 

Navrhnutá tak, aby dosiahla vysoký výkon. 
PEG-12/160 je statická váha s 12 košíky. Obsahuje pokroèilé algoritmy schopné dosiahnuť vysokú produktivitu v porovnaní s 
ostatnými modelmi vybavenými 12 košíky. 

Sú ideálne pre váženie všetkých druhov ovocia a zeleniny ako sú zemiaky, cibu¾a, citrusy, jablká atï.

Giro Group je svetovým lídrom v oblasti potravinárskych obalových systémov s viac než 50 rokov skúseností. Giro ponúka 
baliace a váhové systémy pre ovocie a zeleninu.  Spoloènosť ponúka baliace stroje pokroèilé technológie, ktoré zodpovedajúcich 
potrebám trhu a rôznorodosti v ponuke.

Statická váha pre mäkké ovocie – PEG-14/120 FD 

PEDG-14/120 FD je statický váhový stroj s 14 košíky, najmä navrhnutý k váženie širokej škály mäkkého ovocia, ako sú jablká, 
paradajky, avokádo, broskyne a ïalšieho s maximálnou ve¾kosťou v priemere 90 mm. 
Maximálny výkon až 45 košíkov/min. 
Rozsah váženia od 500gr do 5 kg. 

Váha je schopná spracovať celý rad produktov. 
Je to ideálna váha pre plnenie 2 zváracích strojov Girbagger, 2 klipovacích 
strojov CA-9 alebo 3 zváracích strojov Girplus / Girsac. 

Výstup až 60 váženia/min. 
Rozsah hmotnosťou od 500 gr do 10 kg.
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GirBagger

Automatický zvárací stroj urèený pre sieťové tašky 

Vykonáva balenie Girplus, Girsac a Ultrabag tašky, vrátane rukoväťou pre prepravu a používanie 
ochranných fólií vo všetkých typoch balení. GirBagger/Ultrabag môže produkovať dvojaký výstup 
balíèkov v rovnakom èase v porovnaní so staršími, tradiènými zváracími strojmi pre balenie do 
tubusových sietí. 
Vysoká rýchlosť 30 sáèkov/min. a redukovaný èas na zmenu spotrebného materiálu (produkuje až 
2 hodiny nepretržitej výroby) zaruèuje, že 1ks GirBagger alebo Ultrabag stroj zaistí zodpovedajúci 
výstup pre 2 tubusové zváraèky, s nižšími nákladmi na pracovnú silu.

Vreckovacie stroje  

Rôzne strojové riešenie, ktoré automatizujú proces balenia do sietí. Od poloautomatických strojov, ktoré vyžadujú minimálne 
investície do rozvíjajúcich sa trhov, až po plne automatické systémy s vysokou mierou produktivity pre rozvinutejšie podniky.

Girplus / Girsac 

Automatický zvárací stroj urèený pre sieťové tašky. 

Automatický plniaci a zvárací stroj pre Girplus a Girsac tašky. Automatický vreckovací stroj vytvára tašky zo sietí pomocou 
zvárania, schopný zabaliť širokú škálu ovocia a zeleniny. Používa tubusové tkané siete, adhezívne etikety a fólie. Výsledkom 
je 100% recyklovate¾ná taška. 
Rozsah váženia: od 500 gr do 3 kg (Girplus) a od 500 gr do 4 kg (Girsac) 
Výstup od 14 do 22 balíèkov/min. (v závislosti na verzii stroja) 
Rôzne priemery tubusov sú k dispozícii v závislosti na balenom výrobku a ve¾kosti tašky. 
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Automatický klipovaci stroj pre sieťové tašky – CA-9s 

Stroj s automatickou zmenou tubusu ku klipovanie tašiek zo sietí. 

Vreckovací stroj, vybavený automatickou zmenou tubusu, uzatvára klipom sieťové tašky pre záhradnícke produkty, ako sú 
pomaranèe, mandarínky, citróny, grepy, zemiaky, cibu¾a atï. 

Robí balíèky od 500 gr až do 4 kg. 
Výstup: až 42 balíèkov/min. (v závislosti na optimalizácii hmotnosti, 
ovocie a inštalácie). 

Poloautomatický klipovaci stroj pre siete – GH-20   

Poloautomatický stroj uzatvára sieťové tašky s pomocou klipu.

GH-20 je silný a spo¾ahlivý poloautomatický baliaci stroj pre balenie do sietí, ktorý 
tvorí tašky z  tubusové siete. Jeho použitie je ve¾mi jednoduché. 

Balený výrobok musí byť vložený do tubusu so sieťou, s jediným jednoduchým 
krokom zariadenie uzatvorí tašku s pomocou klipu a odreže sieť na tubusu tak, 
aby bol balíèek pripravený pre ïalší baliaci cyklus. 

Tento postup možno použiť na akýko¾vek typ váhových strojov vïaka použitiu 
rôznych dostupných doplnkov.
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Automatický klipovaci stroj pre sieťové tašky – CA-10

Stroj s automatickým systémom navíjania siete z cievky, ku klipovanie tašiek zo sietí.
Klipovaci stroj CA-10 je vybavený dvojitým tubusom na sieť, ktorá je samostatne plnená prostredníctvom odpovedajúcich 
cievok na siete. Výroba balíèka zaèína s použitím jedného z dvoch tubusov, produkt je naplnený otvorom v tubusové sieti. 
CA-10 pridáva k svojim vlastnostiam významné úspory prevádzkových nákladov tým, že vyžaduje ove¾a menej obsluhy pri 
doplòovaní siete na stroji.
Výstup: až 40 balíèkov / min. (pri balení 1 kg vrecia)
Vhodné pre nepravidelné produkty 

Proces výroby s dvojitým tubusom:
Výroba balíèka zaèína s použitím jedného z dvoch tubusov, produkt 
je naplnený otvorom v tubusové sieti. Potom èo elektronický 
snímaè detekuje, že tubus bude naplnený, stroj rozhýbe druhý 
tubus a zaène výrobu na òom. 
Medzitým, bez zastavenia výroby, je prvý tubus doplnený 
zodpovedajúcim množstvom siete a rezacie zariadenie vytvorí 
otvor v sieti pre vloženie ïalších produktov. 
Akonáhle je výroba druhého tubusu dokonèená, je zapoèatá 
výroba na tubuse prvom.

Detail plniaceho systému 
sietí z 2 cievok

Systém dvojitého tubusu 
so sieťou, s automatickým 

plnením.

samospráva siete balíèkov bez 
doplnenia siete

úspora pracovnej sily


