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ULMA Packaging Polska od kilkunastu lat oferuje swoim klientom
pełny asortyment maszyn ULMA wraz z urządzeniami peryferyjnymi
stanowiący kompletne linie do pakowania produktów spożywczych
i niespożywczych.
Oferujemy możliwość pakowania:
maszyny rolowe Thermoforming
maszyny typu Flow-Pack
maszyny o wysokiej wydajności typu Traysealer
maszyny do pionowego pakowania produktów VTI i VTC
maszyny do pakowania w folię termokurczliwą typu shrink
maszyny do pakowania w folię stretch
kompletne, automatyczne linie produkcyjne
OFEROWANE MASZYNY
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Maszyny rolowe Thermoforming serii TFS oraz TFE. Przeznaczone
do pakowania produktów spożywczych. Cieszą się dużą popularnością przy pakowaniu sera żółtego w plastrach, sera białego
w kawałkach, pakowania wędlin oraz produktów piekarniczych.
Charakteryzują się wytwarzaniem opakowań z dwóch rolek folii,
które zazwyczaj wykonane są z różnych materiałów. W zależności
od użytej folii opakowania mogą być wytworzone z folii miękkiej
bądź twardej. Możliwość pakowania w atmosferze modyfikowanej
(MAP) oraz SKIN.
Maszyny typu Flow-Pack serii FR, FM oraz Atlanta, Sienna, Artic,
Pacific, Ocean oraz FOV. Przeznaczone do różnego rodzaju produktów spożywczych oraz niespożywczych. Idealnie sprawdzają
się do pakowania np. batonów, wafelków, czekolad, kabanosów,
jabłek oraz pomidorów. Wykonują potrójnie zgrzewane opakowania
(dwa zgrzewy poprzeczne i jeden wzdłużny) z jednej rolki folii.
Maszyny mają możliwość pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP), posiadają ergonomiczną konstrukcję oraz są łatwe
w czyszczeniu oraz eksploatacji.
Traysealery serii TSA oraz Smart, Scorpius, Taurus to maszyny
przeznaczone do pakowania na tackach produktów spożywczych np. różnego rodzaju mięs, sałatek oraz dań gotowych.
Automatyczne maszyny pakujące do zamykania preformowanych
tacek. Możliwość pakowania w atmosferze modyfikowanej (MAP),
oraz SKIN (możliwość pakowania próżniowego).

Maszyny do pionowego pakowania produktów Vertical serii VTI
i VTC. Maszyny pakują produkty luźne, granulowane, masy i produkty trudne w dozowaniu. Sprawdzą się zarówno do wyrobów
spożywczych, jak i niespożywczych. Wykonują potrójnie zgrzewane
opakowania z jednej rolki folii.
Maszyny do pakowania w folię termokurczliwą typu shrink serii
S.C. oraz SLAU. Maszyny idealnie sprawdzają się przy pakowaniu
produktów pojedynczych o nietypowym kształcie jak np. brokuły,
ogórki. Dzięki zastosowaniu tunelu obkurczającego folia dopasowuje się do wymiaru i kształtu produktu.
Maszyny do pakowania w folię stretch o modelach np. Super
Chik, Galaxy. Maszyny do pakowania produktów takich, jak np.
jabłka na tackach czy ryby. Maszyny wysoce elastyczne z ręcznym
i automatycznym podawaniem produktu na tackach przy użyciu
folii sterczowej.
INTEGRACJA I WDROŻENIA

ULMA Packaging oferuje również swoim klientom automatyzację
procesów pakowania. Projektuje oraz wdraża zintegrowane rozwiązania w zakresie opakowań, które pozwalają na odciążenie pracowników monotonnymi czynnościami, wyklucza ryzyko pomyłki, a także
usprawniają proces pakowania. Zakłady produkcyjne w krótkim czasie są w stanie zapakować większą ilość wyrobów z mniejszą ilością
odpadów. Dzięki automatyzacji produkcja staje się szybsza oraz jest
możliwość jej monitorowania na każdym etapie. Proces obejmuje
od pojedynczych, zautomatyzowanych maszyn pakujących, aż po
kompletne automatyczne linie produkcyjne. Automatyzacja rozpoczyna się od pakowania pojedynczych produktów przez opakowania
zbiorcze i pakowanie w kartony aż po paletyzację.
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