
seria 9100
automaty do termoformowania, 
napełniania i zamykania opakowań



Oferowana przez TREPKO Seria 9100 to konkurencyjna propozycja w zakresie formowania, napełniania 

i zamykania opakowań, przeznaczona do produktów płynnych, półpłynnych i pastowatych. Maszyny tej serii 

zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami użytkowników, zwłaszcza w zakresie uniwersalności 

i gabarytów urządzenia, higieny pakowania, opłacalności i łatwości użytkowania

Maksymalna wydajność przy niewielkich rozmiarach

Automaty Serii 9100 osiągają wydajność od 3.000 do 50.000 kubków/godzinę, przy jednoczesnym 

zachowaniu stosunkowo niewielkich gabarytów urządzenia. Dzięki temu, maszyny Serii 9100 są najbardziej 

kompaktowym rozwiązaniem oferowanym na rynku urządzeń typu FFS.

Uniwersalność

Seria 9100 pozwala na zachowanie pełnej uniwersalności i spełnia nawet najbardziej skomplikowane 

wymagania marketingowe w zakresie kreowania nowych produktów. Złożony i nowoczesny sekwencyjny 

zespół rozcinania pozwala na automatyczną zmianę układu rozcinania opakowań za pomocą jednego 

przycisku. Co więcej, mobilne stacje dozowania umożliwiają tworzenie nowych produktów i ich szybką 

zmianę. Wersja standardowa automatu jest przygotowana do podłączenia czterech dozowników 

jednocześnie, dzięki czemu w jednym układzie kubków (np.: 2x2) mogą znaleźć się cztery różne warianty 

smakowe.

Higiena

Konstrukcja maszyny została przygotowana w sposób ułatwiający mycie urządzenia i zachowanie higieny 

pakowania. Wszystkie zawory pneumatyczne oraz elementy elektryczne są umieszczone powyżej 

przestrzeni roboczej, dzięki czemu jest ona łatwo dostępna i przygotowana do mycia. Dodatkowo 

urządzenia te można również wyposażyć w zespoły podnoszące standard higieniczny do poziomu Ultra 

Clean lub pełnej aseptyki.

Łatwa obsługa

Wszystkie automaty są wyposażone w dotykowy panel operatorski. W połączeniu z technologią 

serwonapędów i systemem obsługi receptur pozwala on na łatwą obsługę wszystkich funkcji 

maszyny, w tym np.: parametrów zmiany układów rozcinania, głębokości kubka, produktu 

oraz materiału opakowaniowego.

AUTOMATY DO TERMOFORMOWANIA, 
NAPEŁNIANIA I ZAMYKANIA OPAKOWAŃ

ETYKIETOWANIE

Obsługa posprzedażna

liczne szkolenia dla personelu klienta w Centrum Konferencyjno-
Pokazowym TREPKO lub w siedzibie użytkownika

profesjonalna, łatwo dostępna obsługa serwisowa

szybkie i sprawne dostawy części zamiennych projektowanych 
i produkowanych w zakładach TREPKO lub komponentów 
pochodzących od zaufanych i sprawdzonych dostawców.

ZMIANA UKŁADU W 1 SEKUNDĘ

stacja wstępnego 
nagrzewania i formowania stacja dozowania stacja zgrzewania stacja wycinania

Integracja z systemami pakowania zbiorczego (Seria 700)
Wszystkie modele Serii 9100 można zintegrować z urządzeniami 
do pakowania zbiorczego produkcji TREPKO (Seria 700).
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