
Magic FW

DESCRIERE

MAGIC FW face parte din gama CFT ,,Magic”, bazată pe tehnologia de umplere cu debitmetru, 

adecvată exclusiv umplerii de produse necarbogazoase care necesită o manipulare delicată. Această 

mașină este rezultatul unei avansate cercetări și dezvoltări, pentru a atinge o construcție durabilă 

precum și standarde de înaltă calitate (aspecte care au reprezentat dintotdeauna obiectivele noastre), 

în materie de produse extrem de sensibile, cu umplere fierbinte sau rece.

MAGIC FW se poate pune la dispoziție în varianta monobloc, cu turelă de clătire single, dublă sau 

triplă (în conformitate cu tratamentul de clătire recomandat) sistem de umplere cu sticle goale și 

turelă de dopuire care permite tratarea capacelor (spălarea sau diversele tratamente de sterilizare).

Capacul pentru suprapresiune și protecția specială creează un mediu închis, în care contaminarea 

poate fi evitată și în care produsul poate fi manipulat în așa fel încât să i se garanteze termenul necesar

de valabilitate.

CARACTERISTICI TEHNICE

 Design No Contact 

 Manipulare gât sau corp

 Controlul temperaturii/ posibilitate de a deține un sistem de recirculare și de a umple produse 

fierbinți

 Control anti deversare
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 CIP rapid și igienic cu ajutorul sticlelor false (activat prin panoul de comandă)

 Suprapresiunea debitului de aer prin ventilare forțată (cu filtre HEPA) – nivele diferite de 

filtrare a aerului în conformitate cu necesitățile produsului.

 Extractor de gaze chimice

 Clătire Externă Totală (C.O.P.)

 Construită în totalitate din inox, cu fundație cu drenaj igienic automat

 Design igienic cu capace de protecție (din sticlă călită)

 Turelă de clătire single, dublă sau triplă (în conformitate cu tratamentul de clătire recomandat) 

sistem de umplere cu sticle goale și turelă de dopuire care permite tratarea capacelor (spălarea

sau diversele tratamente de sterilizare).

 Capacul pentru suprapresiune și protecția specială creează un mediu închis, în care 

contaminarea poate fi evitată și în care produsul poate fi manipulat în așa fel încât să i se 

garanteze termenul necesar de valabilitate.

 Materiale de inox AISI 316 pentru toate componentele care intră în contact cu produsul

 Abilitățile sanitare în conferă acestei mașini o valoare sporită în cazul diverselor utilizări

 Umplere fără contact 
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