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25 - lecie 
Velteko świętuje 25 lat działalności w zakresie rozwoju 
i produkcji pionowych maszyn pakujących.



Rozwiązania Velteko do 
pakowania herbaty przyniosły 
oczekiwane rezultaty 

Pakowanie piramidek z herbatą o dużej objętości, w różne typy 
torebek stojących,  także ze zgrzanymi krawędziami, było zadaniem 
postawionym nam przez naszego dynamicznie rozwijającego się klienta 
Baliarne Obchodu, a.s. Poprad. Po rozważeniu wszystkich parametrów 
przez specjalistów z zakresu pionowych maszyn pakujących, Velteko 
zaoferowało swojemu klientowi unikalne, wszechstronne rozwiązanie 
do pakowania – kompletną pionową linię pakującą Velteko.

Efektywność, niezawodność  i wszechstronność rozwiązania Velteko 
do pakowania herbaty to czynniki, które umocniły pozycję Baliarne 
Obchodu, a.s. jako lidera na rynku kawy i herbaty. Rozwiązanie 
pozwala klientowi odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku i być 
na bieżąco z trendami opakowaniowymi. 

Osiągnięte rezultaty i wysoko cenione wartości dane 
klientowi:  

  Szybkie przezbrojenie pomiędzy różnymi typami torebek 

  Spełnienie wymaganej objętości opakowań (do 18 piramidek 
z herbatą w paczce o stosunkowo małej objętości 
wewnętrznej)

  Osiągnięcie wymaganej wydajności 

  Wszechstronna konstrukcja umożliwiająca tworzenie 
wszystkich wymaganych typów torebek na bazie jednej linii 
pakującej 

  Małe rozmiary

  Unikalny wygląd finalnej torebki

“Jesteśmy szczęśliwi mogąc poinformować, że od momentu gdy została 
zainstalowana nasza nowa maszyna pakująca Velteko w marcu 2013 
nie mieliśmy żadnych problemów i nadal pracuje bardzo dobrze. Co w 
szczególności doceniamy to wsparcie serwisowe, które otrzymujemy 
od Velteko. Są zawsze, aby pomóc nam rozwiązać  wszelkie problemy 
w odpowiednim czasie. Mamy nadzieję, że wszyscy przyszli klienci będą 
tak zadowoleni jak my jesteśmy.”    

Peter Paciga, Baliarne obchodu, a.s. Poprad

US100
US100 – Twój wszechstronny partner w pakowaniu kawy i herbaty 
Unikatowe rozwiązanie Velteko pionowa maszyna pakująca US100 Uformuj & Zamknij jest 
najlepszym wyborem dla pakowania kawy i herbaty. Jej główne zalety to wiele różnych opcji 
pakowania w torebkę Tin Tie i możliwość zastosowania systemów ponownego zamykania, 
pakowanie “Torebki z herbatą do torebki” oraz możliwość tworzenia mieszanek produktów. 

Velteko maszyna pakująca US 100 była jedynym rozwiązaniem pakującym na rynku, które było 
w stanie sprostać potrzebom w zakresie pakowania naszego słowackiego producenta herbaty 
Baliarne Obchodu, a.s. Poprad. Została wyposażona w szczęki “EasyOpening”, dla łatwego 
otwierania torebki, oraz w aplikator ultradźwiękowy, który dodaje wentyle WIPF Wicovalves. 
Implementacja wentyli jest istotnym czynnikiem przy 
pakowaniu kawy. Pozwalają one na pakowanie ziaren 
kawy natychmiast po paleniu, zachowując ich 
smak i aromat.

Taśma klipowa ponownego zamykania 
jest zlokalizowana w górze torebki 
i pozwala na szybkie i proste ponowne 
zamknięcie torebki. To rozwiązanie 
ponownego zamykania zapobiega 
również rozsypaniu produktu. 
Połączenie tych cech sprawia, 
że TinTie jest najlepszym 
rozwiązaniem dla 
pakowania kawy 
i herbaty. 

Twój wszechstronny partner 
w pakowaniu kawy i herbaty 
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HSV 360A-Dwutubusowa Pionowa Maszyna Pakująca

Najszybszy wybór 
do pakowania 
kawy mielonej

HSV360A-Duplex przełamuje barierę dźwięku dla formowania 
i napełniania torebek z kawą mieloną, osiągając prędkości 
do 360 torebek/min dzięki dwutubusowemu procesowi pakowania 
w trybie ciągłym! Poza tym, jej wszechstronność w branży pozwala 
na tworzenie popularnej torebki poduszka i saszetki trzystronnie 
zgrzanej, które doskonale odpowiadają częstym potrzebom producentów 
kawy i herbaty. Pozwala ona również na zastosowanie różnych 
aplikatorów Velteko, które rozszerzają funkcjonalność torebek. 

Dwutubusowa wersja HSV360A korzysta z dozownika DOT 3D - 
podwójnego dozownika objętościowego dla pakowania kawy ziarnistej 
i dozownika DOS 3D - podwójnego systemu dozowania ślimakowego dla 
pakowania kawy mielonej.

Rozwojowa maszyna HSV 280 firmy Velteko jest jedną 
z najbardziej cenionych przez producentów kawy pionową 
maszyną pakującą Velteko dzięki swojej niezwykle korzystnej 
relacji cena/wydajność. Nowa HSV 280 wynosi znaną 
wszechstronność maszyn Velteko na nowe wyżyny formy i funkcji. 
Odpowiada na potrzeby producentów kawy i herbaty dzięki swoim 
możliwościom do kreowania 16 typów stojących torebek doy-style 
i 55 innych typów torebek, uzyskuje szerokość torebek do 280 mm 
i osiąga wydajność do 200 torebek/min. Dla producentów kawy 
wysoce zalecany jest dozownik DOS. 

Zwiększone 
możliwości 
zdalnego serwisu

Opcjonalnie system 
sterowania Allen 
Bradley

Czas 
uruchomienia - 
2 sekundy

Zwiększona liczba 
opcji programowych 
w celu dostosowania 
pracy maszyny do 
warunków i potrzeb

Szybsze i prostsze 
ustawianie maszyny 
dla torebek doy-pack 
torebek stojących oraz 
innych torebek

Zautomatyzowane 
smarowanie 
kluczowych 
komponentów 
(programowalne)

Wyposażenie standardowe:
  16 wariacji torebki stojącej 

doy-style 

  55 różnych typów torebek, 
wliczając torebkę poduszka, 
torebkę z płaskim dnem, 
torebkę ze zgrzanymi 
krawędziami, 3S i torebkę 
Doy-style

  Torebki z wentylami 

  Torebki z i bez zipa

  Maksymalna szerokość 
torebki 280 mm

  5 - 45 minutowe 
przezbrojenie pomiędzy 
typami torebek 

  Do 200 torebek/min

Do

360 torebek/min
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Podwójne 
rozwiązanie 
dozujące dla kawy 
ziarnistej i mielonej 
Podwój swoje możliwości pakowania kawy i zaoszczędź cenną przestrzeń 
z dwoma, szybko wymienialnymi dozownikami na pionowej maszynie pakującej 
Velteko. Wszechstronne rozwiązanie Velteko obejmuje obrotową platformę dla 
dozowników na maszynie, która pozwala na szybką wymianę dwóch różnych 
typów dozowników – DOS2B i DOK2. 

DOS2B o napędzie serwo dozownik ślimakowy jest doskonałym wyborem dla 
pakowania kawy mielonej. Dla pakowania kawy ziarnistej czy kawy instant, 
można szybko obrócić platformę i umieścić DOK2 kubełkowy dozownik 
objętościowy w pozycji do pracy. Oba dozowniki mogą współpracować 
z wagą kontrolną, która dodatkowo reguluje gramaturę produktu na zasadzie 
sprzężenia zwrotnego. Kontrola pracy, ustawienia oraz regulacje obu 
dozowników mogą być w prosty sposób wykonywane z poziomu panelu 
sterowania maszyną pakującą. 

Zapewnij klientowi 
naturalny smak 
i aromat
Velteko pomaga zachować naturalny aromat i smak kawy dzięki wewnętrznym lub zewnętrznym 
wentylkom bezproblemowo dodowanym na torebkach dzięki aplikatorom na pionowych maszynach 
pakujących Velteko.

Ponieważ cechą palonej kawy jest nadmierne wydzielania gazów, które wypełniając torebkę mogą 
zdeformować jej kształt, lub nawet rozszczelnić, Velteko zaleca swoim Klientom stosowanie wentyli, 
które zapewniają odpowiednie ciśnienie w opakowaniu. Dzięki wentylom można uniknąć uszkodzeń 
lub zniekształceń opakowania. Wentyl zabezpiecza możliwość przedostania się powietrza do 
wnętrza opakowania, a kawa tworzy własną atmosferę ochronną. W rezultacie konsument otrzymuje 
pełnię natrualnego smaku i aromatu.
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