
Magic RDI

MAGIC RDI face parte din gama CFT ,,Magic”, bazată pe tehnologia de umplere vid slab, adecvată 

exclusiv umplerii de vinuri liniștite, băuturilor alcoolice și spirtoaselor în sticle de sticlă. 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). 

CFT oferă prin intermediul acestei mașini o tehnologie ,,de vârf” care acoperă necesitățile liniilor de 

capacitate medie sau mare (între 5.000 - 70.000 sticle/ oră).

Produse:

 Vinuri

 Băuturi alcoolice

 Spirtoase

Recipiente

 Sticle de sticlă cu capace de aluminiu tip ROPP, dopuri tip coroană 

 Volume între 200 ml - 3.000 ml

CARACTERISTICI TEHNICE

 Sistem de umplere vid cu valve controlate PLC, care oferă o flexibilitate și o eficiență mai 

ridicată, deoarece oferă posibilitatea de a lucra după rețetă

 Funcțiile valvelor de umplere sunt controlate în totalitate de către PLC. Setările pot fi 

modificate în orice moment, fără necesitatea de intervenție manuală 

 Manipulare corpuri cu ajutorul ridicătoarelor cu sistem patentat (cu garnitură unică pentru 
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înlocuire rapidă)

 Rezervoare centrale duble (rezervor superior de vid, rezervor inferior de produs)

 Modificări de nivel centralizat

 Înălțime precisă de umplere (+/- 1 mm)

 Sistem separat de retur al aerului, pentru a evita posibilele contaminări

 Nivel înalt de igienă

 Talpă externă pentru unitatea de vid

 Posibilitate de montaj independent a capetelor de umplere și a mașinilor formate din mai 

multe unități (un clătitor, sistem dopuire single sau dublu)

 Fundament unic pentru 3 unități modulare mici (până la 40 de valve) 

 Fundament multiplu pentru 3 unități modulare mari (până la 90 de valve) 

CARACTERISTICI DE CONSTRUCȚIE

 Posibilitate de montaj independent a capetelor de umplere și a mașinilor formate din mai 

multe unități (un clătitor, sistem dopuire single sau dublu)

 Fundament unic pentru 3 unități modulare mici (până la 40 de valve) 

 Fundament multiplu pentru 3 unități modulare mari (până la 90 de valve) 
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