
Magic HF

DESCRIERE

Sistemul nostru de umplere fierbinte este rezultatul unui design simplu, dar foarte performant. Acesta 

a fost dezvoltat de departamentul nostru Cercetare- Dezvoltare, după mulți ani de experiență în 

domeniul industriei alimentare, pe segmentul băuturilor. Mașinile noastre de umplere sunt puternice 

și foarte rezistente. Acestea sunt construite la standarde de înaltă calitate, asigurând precizie și 

constanță.  

Cele mai comune utilizări ale sistemului HF constă în băuturi necarbogazoase, ape vitaminizate, sucuri 

de fructe și de legume gata de consum, ice tea, băuturi energizante, izotonice și sportive.

AVANTAJE ȘI PUNCTE FORTE

 Cost investițional redus și siguranța sporită a produsului.

 Posibilitatea de a lucra după ,,rețetă”, de la un ecran tactil intuitiv.

 Comutare ultra-rapidă între diverse design-uri de produse/ sticle.

 Înaltă eficiență a sistemului CIP.

 Excelentă acuratețe a temperaturilor și nivelelor de umplere.

 Recirculare controlată și soluții anti-deversare.

 Design 24/7 (uzură redusă)

 Posibilitate de umplere fierbinte și dopuire a sticlelor PET ușoare.

CARACTERISTICI TEHNICE

 Umplere la nivel cu funcție de recirculare a produsului.
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 Posibilitatea de a manipula atât sticle PET cât și sticle de sticlă.

 Temperatură de umplere constantă în toate condițiile de funcționare.

 Recirculare constantă a produsului în proporție de 5 - 10% în toate condițiile de funcționare.

 Posibilitate de diferențiere a fluxului de umplere pentru a procesa produse dificile sau 

spumoase.

 Transferul sticlei de la sistemul de umplere la cel de dopuire fără pierderi, chiar și în cazul 

sticlelor cu gât larg.

 În timpul umplerii, aerul din interiorul sticlei este evacuat printr-o instalație separată, pentru ca

acesta să evite contactul cu produsul și pentru a reduce posibilitatea oxidării. 

 Posibilitatea de a umple produse consistente, precum cele cu pulpă sau fibre.

 Posibilitate de manipulare și umplere a sticlelor PET ușoare, fără a provoca deformarea 

recipientului.

 Posibilitatea de a lucra după ,,rețetă”, care poate fi selectată de la un ecran tactil intuitiv.

 Înaltă eficiență a procedurii CIP.

 Număr supape: 24 până la 100

 Mașina este disponibilă în versiunea cu recipient central (numai în cazul sticlelor PET) sau cu 

recipient extern (atât pentru sticle tip PET, cât și pentru sticle de sticlă). Posibilitate de 

racordare la un sistem de dopuire prefiletat, integrat de obicei la ieșirea grupului de umplere și 

sincronizat cu conveiorul sticlelor, sau chiar în sistem cu patru unități, adăugarea unui sistem 

umplere cu piston, pentru dozarea plicurilor sau a pulpei tăiate în cuburi.

 Viteză: Între 5.000 - 72.000 sticle/oră

 Excelentă acuratețe a temperaturilor și nivelelor de umplere.

 Recirculare controlată și soluții anti-deversare.

 Posibilitate de umplere fierbinte și dopuire a sticlelor PET ușoare.
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