
Master Can Tronic

DESCRIERE

MASTER CAN face parte din gama CFT ,,Master”, bazată pe tehnologia de umplere contrapresiune, 

adecvată umplerii de băuturi carbogazoase atât în doze de aluminiu cât și în cele din oțel.

Această mașină se poate folosi și pentru umplerea produselor necarbogazoase cu condiția adăugării 

unei soluții azotate. Mașina este rezultatul unei cercetări avansate combinând construcția durabilă cu 

materiale și componente de înaltă calitate și stabilește prin acestea standarde înalte de calitate în 

domeniul produselor carbogazoase și necarbogazoase (beri, băuturi răcoritoare, produse 

necarbogazoase, sucuri de fructe - cu umplere fierbinte sau rece)

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

liniilor de orice capacitate, fie ea mică, medie sau mare (între 8.000 - 72.000 doze/ oră) și oferă 

avantajul unic de a deține mașinile de umplere și de fălțuit produse de același producător.

AVANTAJE ȘI PUNCTE FORTE

 Sistem de umplere bazat pe acțiunea combinată a supapei de umplere și a ridicătoarelor de 

doze

 Retur aer separat, reducând contaminarea precum și asimilarea redusă de oxigen care reduce 

oxidarea potențială a produsului și prelungește valabilitatea acestuia.

 O precizie ridicată a punctului de umplere din doză, care se poate obține fără tuburi de nivel. 

Sistem de mecanică volumetrică.

 Înaltă eficiență a procedurii CIP și de curățare, cu un număr minim de garnituri de etanșare.

 Schimbări rapide de produs sau format, pentru atingerea unei mașini extrem de eficiente din 
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punctul de vedere al costurilor.

 Mașina a fost concepută pentru integrarea într-un circuit de sterilizare automatic închis, fiind 

dotată cu doze false pentru a permite fluxul de retur la stația CIP.

 Tehnologia de umplere fierbinte pentru produse necarbogazoase (opțional)

 Disponibilitatea unui design de umplere la temperatura ambientală

 Panou de comandă simplu de utilizat cu program autodiagnosticare

 Amprentă compactă, cu cel mai scurt flux de transfer între umplere și fălțuit

 Echipament de mentenanță ultra simplu și rapid

 Design 24/7 (uzură redusă)

CARACTERISTICI TEHNICE

 Umplere la nivel cu ajutorul supapelor servo-controlate PLC, care permit o mai mare 

flexibilitate și eficiență de lucru utilizând rețete

 Sistem de recuperare decompresie centralizat

 Asimilare redusă de oxigen pentru evitarea oxidării

 Posibilitate de umplere fierbinte (80-90°C)

 Valve de umplere dotate cu sistem de evacuare a aerului din doze

 Control separat al unităților de presiune și de nivel

 Sistem extern de spălare supape 

 Reglarea electrică a înălțimii rezervorului

 Reglarea centralizată a nivelului din doze, fără înlocuirea tuburilor de aerisire

 Fluxare CO2 pentru reducerea la minim a aerului, a formării spumei și a oxidării produsului

 Conectarea la mașina de fălțuit CFT, dotată cu sistem spargere bule și cu injector CO2 înainte 

de fălțuirea dozei
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 Retur aer separat, reducând contaminarea precum și asimilarea redusă de oxigen care reduce 

oxidarea potențială a produsului și prelungește valabilitatea acestuia.

 O precizie ridicată a nivelului de umplere din doză, care se poate obține fără tuburi de nivel. 

Sistem de mecanică volumetrică.

 Înaltă eficiență a procedurii CIP și de curățare, cu un număr minim de garnituri de etanșare.

 Mașina a fost concepută pentru integrarea într-un circuit de sterilizare automatic închis, fiind 

dotată cu doze false pentru a permite fluxul de retur la stația CIP.

 Tehnologia de umplere fierbinte pentru produse necarbogazoase (opțional)

 Disponibilitatea unui design de umplere la temperatura ambientală

 Panou de comandă simplu de utilizat cu program autodiagnosticare

 Amprentă compactă, cu cel mai scurt flux de transfer între umplere și fălțuit

CARACTERISTICI CONSTRUȚIE

Configurații disponibile Sistem de umplere cu 20 până la 108 supape, putând fi 

conectate cu 4-6-8-12 sau 18 capete de fălțuit
Viteze 8.000 până la 72.000 doze/oră
Volume 100 până la 750 ml
Doze 202 - 204 - 211
Capace 200 - 202 - 206
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