
Magic Pet RS/SC

DESCRIERE

MAGIC PET RS/SC face parte din categoria mașinilor de umplere prin gravitație CFT ,,Magic”. Aceasta 

poate fi utilizată pentru umplerea băuturilor necarbogazoase, exclusiv în sticle PET. 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 

domeniul produselor necarbogazoase (apă plată, sucuri și băuturi neacidulate – cu umplere fierbinte 

sau rece).

Această mașină CFT oferă tehnologie ,,de ultimă oră” pentru liniile de producție de capacitate medie/ 

înaltă (între 5.000 - 72.000 sticle/ oră).

MAGIC PET RS/SC poate fi furnizată ca unitate monobloc cu sistem de umplere/ dopuire sau ca unitate

compusă din trei blocuri clătitor/ sistem de umplere/ dopuire cu design modular. Acestea asigură 

dimensionarea perfectă oricărui tip de aplicabilitate, atât în ceea ce privește numărul corect de clești 

de clătire (în conformitate cu tratamentul de clătire solicitat și recomandat ) cât și privitor la numărul 

exact de capete de dopuire (în conformitate cu tipurile de dopuri solicitate și cu performanța 

necesitată). Fundamentul filozofiei mașinii constă în flexibilitate și standardizare. Parte a design-ului 

mașinii o reprezintă confortul utilizatorului și soluțiile tehnice (precum protecțiile de siguranță din 

cristal, cutia integrată de instrumente și .panoul electric) precum și grija deosebită acordată 

standardelor de igienă. Înălțimile principale standard ale mașinii sunt: Înălțime de 113 mm, pentru 

sticle standard de până la 2 litri; înălțime de 141 mm pentru sticle mari de până la 3,5 litri.
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CARACTERISTICI TEHNICE

 Manipulare de ultimă generație a gâtului

 Retur aer separat, reducând contaminarea sau oxidarea potențială a produsului

 Rezervor central

 Design modular

 Disponibil în varianta unitate monobloc cu sistem de umplere/ dopuire sau ca unitate compusă

din trei blocuri clătitor/ sistem de umplere/ dopuire cu design modular.

 Înălțimile principale standard ale mașinii sunt: Înălțime de 113 mm, pentru sticle standard de 

până la 2 litri; înălțime de 141 mm pentru sticle mari de până la 3,5 litri.

 Înaltă eficiență a procedurii CIP.

 Deschidere patentată a supapei de umplere (fără fricțiuni mecanice)

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

 Panou de comandă simplu de utilizat cu program autodiagnosticare

 Mentenanță rapidă și ușoară a sistemului de manipulare a gâtului, datorită sistemului patentat

 Construcție suspendată pentru ușurare mentenanței (pornind cu dimensionarea de 50 de 

supape)
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