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PAKOWANIE KANAPEK I DAŃ GOTOWYCH

Linia urządzeń do formowania i zgrzewania opakowań kartonowych do kanapek i innych dań gotowych została 
stworzona przez TREPKO w odpowiedzi na zapotrzebowanie intensywnie rozwijającego się rynku produktów 
gotowych. Opakowanie kartonowe dla tego rodzaju produktów pozwala zwiększyć ich wizualną atrakcyjność na półce 
sklepowej.

TREPKO oferuje trzy rodzaje maszyn przeznaczonych do formowania i zamykania wykrojów kartonowych 
dostosowanych odpowiednio do różnych wymagań produkcyjnych. Urządzenia te zapewniają wydajność na poziomie 
od 20 do 100 opakowań na minutę. Umieszczanie produktów w wykrojach odbywa się ręcznie.

Jako alternatywę dla automatów pakujących, TREPKO oferuje półautomat typu 22S opracowany dla mniejszych 
linii produkcyjnych. W urządzeniach tego typu operator umieszcza wykroje kartonowe w gniazdach stołu obrotowego, 
podaje produkt do opakowania. Po automatycznym zamknięciu (zgrzaniu) operator odbiera gotowe opakowanie. 
Szybko wymienne moduły urządzenia pozwalają na wykorzystanie różnych wymiarów wykrojów przy niewielkim czasie 
przezbrajania.

Najnowszym rozwiązaniem wśród maszyn pakujących kanapki i dania gotowe są dwurzędowe, liniowe automaty typu 
412S oraz 422S, które samodzielnie pobierają ze stosu i formują wykroje kartonowe i - po ręcznym umieszczeniu 
produktu ostatecznie zamykają je w gotowe kartoniki. 

W zależności od zastosowanego systemu przesuwu (indeksowanie pojedyncze lub podwójne) urządzenia te  
zapewniają wydajność od 60 do 120 opakowań na minutę. System prostej wymiany oprzyrządowania umożliwia bardzo 
szybkie przestawienie maszyny i pakowanie produktów o różnych rozmiarach.



Maszyna 22 S 

Automat 412 / 422 S
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SPECYFIKACJA 22S 412S  422S

• Wydajność:    

- opak./min 16-20 (*) 60  120

- opak./godz. 960-1200 (*) 3600 7200

• Maksymalna szerokość opak.(mm) 95 60-105 60-105

• Media:

- zasilanie elektryczne  3x380-415V AC + N, 16A 3x380-415V AC+N, 16A240V AC + N, 13 A

- sprężone powietrze (l/min) 65 300 400

(*) w zależności od umiejętności operatora



info@trepko.com

www.trepko.com


