
seria 620
systemy dozujące



Na Serię 620 w ofercie TREPKO składa się bogata i różnorodna grupa urządzeń służących dozowania produktów 

płynnych i półpłynnych w gotowe opakowania. Wszystkie urządzenia należące do tej grupy posiadają stabilną konstrukcję 

wykonaną z wysokiej jakości materiałów.

Najprostszymi urządzeniami oferowanymi w tej grupie są niezależne półautomaty służące do nalewania produktów do 

opakowań podstawianych przez operatora. Najczęściej wyposażone są one w jedną głowicę nalewającą.

W ramach Serii 620 TREPKO oferuje również urządzenia przeznaczone do integracji z innymi maszynami pakującymi, 

np.: automatami rolowymi. W zależności od wydajności oraz liczby rzędów automatu, dozownica te są zazwyczaj 

oferowane w wersji od jedno- do czterorzędowej. Dodatkową opcją jest możliwość przesuwania głowic nalewających i 

wykonywania dwóch cykli dozowania na jeden cykl maszyny pakującej. Daje to możliwość pełnego wykorzystania 

dostępnej wydajności integrowanych urządzeń.

seria 620

Opcje

HIGIENA PAKOWANIA

komora z nadmuchem czystego powietrza

mycie i sterylizacja dozownika (CIP/SIP)

PODAWANIE PRODUKTU

lej z mieszadłem i czujnikiem poziomu

podgrzewanie leja

kompensator

WSPOMAGANIE WYDAJNOŒCI

podwójne napełnianie

automatyczna regulacja porcji



Kolejnym typem maszyny w Serii 620 są dozownice wyposażone w transportery płytkowe do podawania i odbioru 

opakowań. Szczególnym przypadkiem w tej grupie maszyn są urządzenia posiadające podajniki ślimakowe do 

przesuwania opakowań szklanych. W zależności od wymaganej wydajności maszyny tego typu posiadają od 1do 8 głowic 

nalewających, przy czym przesuwanie słoików odbywa się w jednym lub dwóch rzędach. 

Dozownice tego typu są przede wszystkim integrowane w liniach przeznaczonych do pakowania sera topionego w słoiki 

zamykane wieczkiem zaciskanym lub zakręcanym. Wydajność takich linii sięgać może od 2.400 do 10.000 

opakowań/godz.

Przykład linii do pakowania sera w słoiki

1. transportery

2. urządzenie do mycia i suszenia słoików

3. 620.4.T.1: 4-głowicowa dozownica TREPKO

4. zamykarka słoi

5. suszenie opakowań

6. kontrola szczelności

7. etykieciarka

- tunel do sterylizacji i chłodzenia

- detektory metali i szkła

- urządzenia do pakowania zbiorczego

Linia do pakowania w słoiki Dodatkowe wyposażenie linii
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