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CBS – ma¿ina
de închis tuburi
cu capac

care permite utilizarea întregului con¡inut. Comparativ cu tuburile
conice conven¡ionale, forma cilindricå a pachetului permite o densitate mai mare de ambalare în cutie într-o singurå etapå de
lucru. clip-tube® poate fi produs cu diametru cuprins între 18-50
mm ¿i poate fi utilizat pentru o capacitate de minimum 50 ml.
Este un ambalaj economic, prietenos cu mediul ¿i eficient din
punct de vedere al raportului calitate-pre¡. clip-tube® îmbunåtå¡e¿te vizibilitatea la raft ¿i se diferen¡iazå de alte tuburi sau
batoane prin multifunc¡ionalitate, diversitatea formelor ¿i culorilor, atât în cazul materialului din care este confec¡ionat tubul,
cât ¿i a capetelor de închidere. O solu¡ie completå pentru produsul dumneavoastrå este CBS – ma¿ina de închis tuburi cu
capac, în combina¡ie cu TSCA. Cu un design modular, CBS poate
fi adaptat rapid la diferite diametre ¿i lungimi de produse. De
asemenea, permite ata¿area de diverse componente pentru
fiecare post de lucru, asigurând în acela¿i timp o pozi¡ionare
corectå, care oferå continuitate în produc¡ie. Sistemul Poly-clip
este liderul mondial în solu¡ii de sistem clip, garantând maxima
siguran¡å ¿i igiena alimentarå.

Darimex Techno aduce în România
ultimele noutå¡i de la POLY-CLIP ¿i GEA
servare a produsului. Acest ambalaj este
ideal pentru sectorul de catering, fiind
potrivit pentru toate produsele alimentare tartinabile, vâscoase cum ar fi pateuri de ficat, pasta de carne, untura,
brânza topitå, maioneza, ketchup,
mu¿tar sau diverse sosuri. Cu noul tip de
ambalare, Poly-clip då o nouå defini¡ie
tubului, reu¿ind så satisfacå toate cerin¡ele ce trebuie îndeplinite de o solu¡ie inteligentå ¿i modernå de
ambalare. clip-tube® este un sac tubular cu douå dispozitive de
închidere, cu clips la un capåt, iar la celalalt având montat un cap
de dozare, ce asigurå golirea tubului, fårå a permite påtrunderea
aerului în interior. Un tub conven¡ional este rareori golit complet, pe
când filmul moale clip-tube® oferå o solu¡ie simplå ¿i eficientå,

Darimex Techno vå invitå în perioada 8-14 mai så vizita¡i
standurile amenajate de cei doi parteneri principali, POLY-CLIP
¿i GEA, în cadrul celui mai mare târg din lume pe domeniul
ambalajelor ¿i tehnologiilor de ambalare – INTERPACK 2014 .
2.800 de expozan¡i din peste 60 de ¡åri vor prezenta ideile, conceptele inovatoare, viziunile tehnologice ¿i materialele viitorului.
Cu aceastå ocazie, compania POLY-CLIP pune în lumina
reflectoarelor noile ma¿ini de clipsat diverse tipuri de membrane,
precum ¿i ambalajul inteligent clip-tube®, care convinge prin
avantajele sale competitive. Pe lângå faptul cå are un pre¡ avantajos fa¡å de alte tuburi conven¡ionale, acest ambalaj este re-sigilabil, iar când vine vorba despre utilizarea ambalajului clip-tube®
creativitatea nu cunoa¿te limite decât în privin¡a duratei de con
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GEA
PowerPakSpeed
Thermoformer

Un alt partener Darimex Techno prezent la târgul de
specialitate Interpack 2014 este compania GEA pe care o pute¡i
gåsi în Hala 7, standul B06. Printre noutå¡ile pe care le pute¡i
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descoperi aici se numårå ¿i liniile complete de feliere ¿i ambalare
prin programul high-speed slicing ¿i packaging line,
a¿a-numitul GEA PowerPakSpeed Thermoformer.
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ambalarea a 250 pungi pe minut, precum ¿i ma¿ina DOYSTYLE
ce poate fi folositå la ambalarea a 100 de pungi pe minut.
O altå noutate este ma¿ina CX 400, unde sudura foliei se face
cu ultrasunete ¿i poate lucra cu filme OPP de 30 microni. Genul
acesta de pungi este perfect pentru ambalarea de salate, realizându-se astfel o economie însemnatå de material pentru ambalare.

GEA DualSlicer

Pentru prima datå se prezintå linia formatå din 2 slicere GEA
DualSlicer, GEA ShingleLoader ¿i noua ma¿inå GEA PowerPick.
Nu vor lipsi din expozi¡ie linia formatå din GEA PowerPak
Thermoformer ¿i GEA GigaSlicer, echipat cu sistemul GEA
OptiScan, sistem de scanare cu raze X. Acesta este un sistem
folosit ¿i la traysealerul GEA, la ma¿inile de ambalat pungi pe

verticalå GEA SmartPacker ¿i GEA Aquarius FormWrap High
Capacity folositå pentru ambalarea de dulciuri lollypop.
Noua ma¿inå GEA PowerPick, prezentatå în premierå la Interpack
2014 în Düsseldorf, se remarcå prin scoaterea automatå din ea
a pachetelor formate, precum ¿i prin alte inova¡ii care contribuie
direct la cre¿terea productivitå¡ii muncii cum ar fi posibilitatea
ambalårii cu vitezå foarte mare ¿i un software nou de folosire a
acestei ma¿ini.
Gama de ma¿ini GEA PowerPak s-a diversificat cu ma¿inile tipul
ST pentru ambalarea cu mare vitezå, RT cu o vitezå medie de
lucru, cu op¡iunea schimbårii sculelor de lucru semiautomat, ceea
ce eliminå munca 100% manualå, precum ¿i cu GEA
PowerPakXT, care are ca destina¡ie folosirea în sisteme medicale,
ambalarea de medicamente, instrumente medicale etc.

GEA SmartPacker
CX 250

Gama GEA de Traysealere este, de asemenea, prezentatå cu noi
tipuri de ma¿ini care permit ambalarea de la carne proaspåtå la
diverse tipuri de mâncåruri ¿i salate, ma¿ini capabile så fie adaptate dupå cerin¡ele clien¡ilor.
O bunå parte din standul GEA cuprinde ¿i ma¿inile GEA
SmartPackers printre care se remarcå CX 250, care permite

GEA
SmartPacker CX

Darimex Techno pune la dispozi¡ie bilete de intrare în expozi¡ie, iar cei interesa¡i
så viziteze standul POLY-CLIP ¿i GEA sunt ruga¡i så scrie pe adresa de e-mail:
marketing@darimex-techno.ro

Pentru solu¡ii tehnologice performante
contacta¡i speciali¿tii DARIMEX TECHNO!

Radu BLAJ
Consilier vânzåri

GEA GigaSlicer,
echipat cu sistemul
GEA OptiScan,
sistem de scanare
cu raze X
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POLY-CLIP: Ma¿ina automatå
pentru dubla clipsare FCA 80
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DETECTRONIC: Detectorul de
metale sistem tunel, cu fereastrå

K+G WETTER:
Vacuum-Bowl-Cutter 200 L STL
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