
Master RS Glass/PET

MASTER RS GLASS/PET face parte din gama CFT ,,Master”, bazată pe tehnologia de umplere 

contrapresiune, adecvată umplerii de băuturi carbogazoase și necarbogazoase în sticle de sticlă sau 

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 carbogazoase și necarbogazoase (apă, băuturi răcoritoare, beri, 

sucuri). 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:

 Apă minerală carbogazoasă și apă plată

 Băuturi răcoritoare carbogazoase și necarbogazoase

 Bere

 Sucuri (de fructe și legume) cu umplere fierbinte (80-90°C) sau rece

 Vinuri și vinuri spumante

 Băuturi gata de consum și băuturi alcoolice

Recipiente

 Sticle de sticlă cu capace de aluminiu tip ROPP, capace tip coroană, capace prefiletate (twist 

off)

 Sticle PET cu capace prefiletate plate din plastic, capace presate de plastic , capace sport cu 

filet, capace de aluminiu tip ROPP

 Volume între 200 ml - 3.000 ml
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CARACTERISTICI TEHNICE

 Umplere la nivel cu ajutorul valvelor mecanice sau a celor servo-controlate PLC (soluția din 

urmă oferă o flexibilitate și o eficiență mai ridicată decât sistemul mecanic tradițional, 

deoarece oferă posibilitatea de a lucra după rețetă)

 Valva mecanică: performanțe excelente în materie de precizie în umplere, manipularea a 

produsului și controlul conținutului de oxigen. Mentenanță facilă și costuri reduse.

 Valva electronică: recomandată în cazul produselor variate. Funcțiile valvelor de umplere sunt 

controlate în totalitate de PLC.

 Setările pot fi modificate în orice moment fără intervenție manuală.

 Sistem centralizat de recuperare a decompresiei

 Manipulare a corpurilor sticlelor de sticlă (cu ajutorul ridicătoarelor) cu opțiune de suport 

pentru gâtul sticlelor PET

 Ridicător cu o singură garnitură și cu demontare rapidă în vederea mentenanței (patentat) 

 Rezervor inelar special conceput pentru a menține în produs un nivel minim de oxigen

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

 Control separat al unităților de presiune și de nivel din rezervor

 Nivel scăzut de oxigen, datorită unui sistem dublu de pre-evacuare pentru sticlele de sticlă, sau

cu sistem de fluxare în cazul sticlelor PET.

 Nivel înalt de igienă

 Posibilitate de umplere fierbinte

 Talpă centrală

CARACTERISTICI DE CONSTRUCȚIE

Număr valve Între 16 - 120
Viteză Între 5.000 - 70.000 sticle/oră
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