
   

Tecnovac
Tecnovac navrhuje a vyrába baliace 
stroje v súlade s najvyššími 
štandardmi kvality, určené pre 
potravinárske, priemyselné a 
farmaceu  cké výrobky. 
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Stroje pre zatavenie misiek (TRAYSEALERS)

Olympia

Olympia je poloautomatický model urèený na balenie potravinárskych 
výrobkov do vopred formovaných misiek s  pomocou technológie MAP. 
Tento stroj je ideálny pre balenie hotových jedál, prispieva k zlepšeniu 
trvanlivosti výrobku, chráni potraviny pred poškodením poèas prepravy 
a prezentuje produkt v pekne vyzerajúcim balení, ktoré vyzdvihuje 
vlastnosti baleného výrobku. 

Stroj je vyrobený výhradne z nerezovej ocele a kombinuje základnú 
jednotku a vákuovú pumpu. Mechanické a pneumatické operácie sú 
riadené mikroprocesorom, stroj umožòuje uchovať 10 rôznych cyklov pre 
rôzne produkty. Elektronický senzor zaruèuje presnosť pri riadení vákua 
a plynu. 

Stroj je k dispozícii v rôznych verziách: 
•   Olympia S: iba zváranie 
•   Olympia VG: zváranie a vákuum/plyn 
•   Olympia H250: pre misky vysoké až 250 mm

Tieto stroje sú schopné zvárať, baliť v ochrannej atmosfére (vákuum + plyn) alebo so „skin efektom“, do všetkých typov misiek 
alebo pohárov. Celá rada je navrhnutá tak, aby spåòala potreby výroby ako malého remeselníka, tak ve¾kých automatizovaných 
priemyselných odvetví. 

Athena 

Automatický zatavovací model Athena je schopný baliť v ochrannej atmosfére akúko¾vek kombináciu kompatibilných misiek 
a vrchnej fólie. Vïaka svojej silnej konštrukcii z nerezovej ocele, jednoduchej údržbe a súladu s hygienickými požiadavkami, 
je tento stroj ideálny pre použitie v malých a stredných podnikoch. 

Jedným z najdôležitejších aspektov tohto modelu je možnosť použitia foriem poloautomatického stroja Olympia na modeli 
Athena. Hliníková forma je zakaždým tvorená pod¾a požiadaviek zákazníka za úèelom získania absolútnej presnosti aj v 
detailoch obalu. 

Talianska spoloènosť Tecnovac S.R.L., založená v roku 1988, zaèala svoju èinnosť výrobou baliacich strojov pre potravinárske 
výrobky. V súèasnosti ponúka širokú škálu moderných inovatívnych strojov, navrhuje a vyrába baliace stroje v súlade s 
najvyššími štandardmi kvality, urèené pre potravinárske, priemyselné a farmaceutické výrobky. 

Stroj je k dispozícii v rôznych verziách: 
•  Athena S: iba zváranie 
•  Athena VG: zváranie a vákuum/plyn 
•  Athena H250: pre misky vysoké až 250 mm 

balenie so Skin efektom
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Athena Dual Drive 

Automatický zvárací model Athena Double je verzia s dvojitou komorou, ktorá môže použiť dve identické formy, èo 
dvojnásobne zvýši produktivitu. Athena Double môže tiež pracovať s dvoma rôznymi formami, ktoré môžu byť vybrané z 
poèítaèa na základe aktuálnej potreby použitia. 

Orion 

Automatický zvárací model Orion je silný a spo¾ahlivý, výkonnosťou sa radí predovšetkým medzi priemyselné automatické 
zatavovacie modely. Stroj vyniká ve¾mi jednoduchým použitím a jeho údržba je tiež ve¾mi jednoduchá. Vïaka možnostiam 
ako je napríklad vnútorný rez a tzv. Skin efekt je stroj schopný dokonale uspokojiť akúko¾vek potrebu spojenú s prezentáciou 
produktu. 

balenie so Skin efektom
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Thermoforming stroje 

Shark M

Shark M je najuniverzálnejší model z  thermoformingových 
strojov. 

Môže uspokojiť najrôznejšie požiadavky súvisiace s typom 
spodnej fólie zvolené zákazníkom a s tvarom a håbkou 
vykonaného balenia. Stroj predstavuje spo¾ahlivé a úèinné 
riešenie pre všetky potreby.

Shark S

Kompaktný thermoforming stroj Model Shark S zaruèuje 
jednoduché použitie, údržbu a hygienu. 

Balenie ako s fl exibilnou, tak s rigidnou fóliou je ve¾mi 
jednoduché a ekonomické. Tento stroj predstavuje ideálny 
základný model schopný ponúknuť bezkonkurenènú 
koreláciu aj medzi cenou, kvalitou a výkonom. 

Tieto stroje zaistia celé balenie - najprv tepelne tvarujú spodnú misku z fólie (èi pružnú èi pevnú) navíjanou z cievky priamo 
na stroji, možnosti tvarov a ve¾kostí sú neobmedzené. Po vložení produktu dovnútra sú tieto balíèky uzavreté vrchnou fóliou 
s použitím ochrannej atmosféry, vo vákuu, skin efektom alebo len jednoducho zvarené. 

Shark L

Vysoko výkonný thermoforming stroj Shark L je schopný uspokojiť potreby aj tých najnároènejších zákazníkov. Bol navrhnutý 
v súlade s najprísnejšími hygienickými požiadavkami a za použitia najmodernejších technológií. 
Systém rýchlej a presnej zmeny formátu zaruèuje absolútnu bezpeènosť a perfektné výsledky v balení produktov. Stroj je 
vyrobený na základe modulárnej koncepcie, èo umožòuje jednoduchú integráciu štítkov ako pre spodnú, tak hornú fóliu, 
kombinaèné váhy, objemové dávkovaèe a krájaèe.
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Fill Seal 

Modulárne linky pre plne automatické plnenie a uzatváranie kelímkov, šálkov a misiek prostredníctvom rôznych staníc, plne 
prispôsobite¾né. 

Gemini

Plniace stroje Gemini boli navrhnuté tak, aby automaticky zvládli akýko¾vek typ kelímka, vedra a misky. Štruktúra, z nerezovej 
ocele, je modulárna, a preto je stroj schopný prispôsobiť sa akýmko¾vek požiadavkám na produktivitu a pracovné podmienky. 
S pomocou ovládacieho panelu s dotykovou obrazovkou a poèítaèa má stroj schopnosť pracovať s mnohými prispôsobite¾nými 
programy. 

Všetky verzie sú prispôsobite¾né a môžu byť vybavené rôznymi stanicami, ako sú možnosti vákua alebo ochranná atmosféra, 
dávkovaèe rôznych typov tekutých alebo sušených výrobkov, atï. 

Rotary

Efektívne a spo¾ahlivé plniace stroje Rotary sú urèené pre 
dávkovanie a uzatvorenie rôznych typov kelímkov, plechoviek a 
rôznych porcií. 

Rotaèný systém umožòuje optimalizovať pracovný priestor a spåòa 
požiadavky malej a strednej produkcie. Perfektná automatizácia 
a synchronizácia sú zabezpeèené u všetkých rôznych úkonov, 
ktoré stroj môže vykonávať prostredníctvom odlišných staníc. 

Všetky stroje Rotary môžu byť vybavené dávkovacím systémom, 
aplikátorom vieèok atï. 
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Vákuové stroje 

Vákuové baliace stroje pre plastové vrecká; tieto stroje uspokoja potreby malej a strednej výroby a sú postavené tak, aby 
vydržali. 
 
Stolové vákuové baliace stroje pre balenie potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov do sáèkov. Stroje sú kompaktné a 
ergonomické, zostavené zo špièkových komponentov ako štandardná vákuová pumpa Busch; vyrobené z nerezovej ocele, 
tieto stroje sa ¾ahko èistia a dlho vydržia. Používajú sa hlavne v supermarketoch, mäsiarstve, údenárstve a reštauráciách. 

E60 - T60 

T720 T800

E100 - T100

T520

T520

T720

T800

Rozmery komory 330 x 330 x 155 mm 

Zváracie lišta  320 mm 

Vákuová pumpa Busch 10 m3/h 

Rozmery komory 465 x 470 x 205 mm 

Zváracie lišta 450 mm 

Vákuová pumpa Busch 16-20 m3/h 

Rozmery komory 540 x 610 x 214 mm 

Zváracie lišta 528 mm 

Vákuová pumpa Busch 21-40-63 m3/h 

Rozmery komory 680 x 545 x 235 mm 

Zváracie lišty 2 x 528 mm 

Vákuová pumpa Busch 40-63 m3/h 

Rozmery komory 903 x 581 x 213 mm 

Zváracie lišty
880 mm rovné alebo 

konfi gurácia „L“ 850 mm + 
530 mm  

Vákuová pumpa 
Busch

63-100 m3/h 


