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Kære kunde
Vi vil gerne starte med at sige tak for den store interesse i har vist os i 2007, og vi vil ønske
jer alle et succesrigt år 2008.
Du har nu modtaget dette års første udgave af vores TechNews, i hvilket vi vil
introducere vores vertikale pakkemaskine HSV 101B med Memory Strip Applikator.
Samtidig vil vi informere om muligheden for at anvende vores maskiner til pakning af vanskellige produkter
så som sauerkraut og lignende.

Vertikal pakkemaskine HSV 101B med „Memory Strip
Applikator“
Som vi tidligere har understreget, er VELTEKO et ﬁrma der kontinuerligt følger den nyeste trend inden for pakning
af diverse produkter, såvel som opfyldning af kunders ønsker og krav. Det er derfor VELTEKO nu langserer
en nyudviklet Strip Applikator til poser fremstillet og fyldt på vores VFFS pakkemaskine.
Man kan ofte se disse strips brugt i forbindelse med krydderi poser. Disse poser er fremstillet på horisontale
pakkemaskiner hvor det er ret simpelt at tilføre denne Memory Strip. At tilføre denne strip på en vertikal
pakkemaskine er et større gennembrud på verdensplan.
Hvad er ideen med en Memory Strip? En memory strip er en aluminiums strip der er svejst på indersiden af folien
ved den øverste del af posen, parallel med den øverste svejsning. Posen åbnes på traditionel vis ved at klippe
den øverste svejsning bort. Det er nu muligt at genlukke posen ved hjælp af hukommelses strippen, ved at folde
posens top. Strippen gør at posen forbliver lukket og forhindrer uønsket spild fra posen, samtidig sikrer strippen
at man bevarer aromaen i produktet.
Memory strippen kan tilføres til både standard poser samt foldede stå-poser. Maksimum kapacitet på Memory
Strip maskiner er 35 poser/min.
Poser med en Memory Strip er specielt
velegnet til pakning af krydderier, kaffe
og lignende produkter hvor det er vigtigt
at bevare aromaen selv efter at posen er
blevet åbnet.
VELTEKO har for nyligt installeret den
første pakkemaskine med Memory Strip
applikator, til pakning af krydderier, hos
en kendt fødevare fabrikant.
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Pakning af sauerkraut i poser

Igennem de sidste år har VELTEKO fremstillet ﬂere linier for pakning af sauerkraut i poser. Linierne består
af en pakkemaskine, en doserings enhed, et produktbånd for at transportere sauerkrauten til doserings
enheden, og et udløbsbånd fra pakkemaskine til eventuelt pakkebord eller lignende. Funktionalitet,
kapacitet og stabilitet er gennemprøvet i længere varende produktion hos meget tilfredse kunder både
i og uden for Tjekkiet.
Til at fremstille poser til dette formål kan VELTEKO nu tilbyde den nye model inden for VFFS maskiner,
nemlig model HSV 81, der som standard er fremstillet i rustfri stål, og kan leveres med enten termisk
svejsekæber med konstant varme eller med impuls svejsekæber med Ropex varmestyring.
Pakkelinien kan leveres med 2 forskellige typer af volumen doserer for dosering af sauerkraut.
DS1 er designet til dosering op til 1000gr sauerkraut uden lage, og DS7 er beregnet på dosering
fra 3000 – 5000 gr. Lagen vil blive doseret i fylderøret af vores DS8 doserings enhed efter doseringen
af sauerkraut. Fordelen ved denne ”step by step” dosering er, at man får en meget nøjagtig dosering
af sauerkrauten,
og at man efterskylder
fylderøret med lagen,
så der ikke hænger
sauerkraut
i røret. Doseringsudstyret
er fremstillet i rustfri
stål og er pladseret
på en platform over
pakkemaskinen. Hvis
der ønskes en højere
kapacitet er det muligt
at pladsere en ekstra
doseringsenhed over
pakkemaskinen.
Et specielt produktbånd
i rustfrit stål bliver brugt
til at transportere
sauerkrauten op til
doseringsenheden. Dette
bånd er automatisk
kontrolleret
af doseringsenheden.
Afhængig af hvilken
doseringsenhed der bliver
valgt, doseringsvolumen
og pakkemateriale kan
der opnås en kapacitet
på 7 – 35 poser i minuttet.

THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
AND THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE
CZECH REPUBLIC SUPPORT INVESTMENT IN YOUR FUTURE

