GESHTA
Çok Başlı Paketleme Makinesi

Çok Başlı Paketleme Makinesi

1. Dikey paketleme

10 tartma başlığı olan çok-başlıklı tartma makinesi en
fazla kullanılan tartma makina modellerinden biridir.
Bu makina yüksek kapasiteli gıda fabriklarının farklı
hatlarında kullanılmaktadır.
Ayrıca çeşitli hububat türleri, kuru yemişler, cips, şeker
ve çikolata, toz ve granul gıda ürünleri, yapışkanlar veya
vida, conta ve cıvata gibi farklı endüstriel küçük
parçalar bu makina ile kolaylıka paketlenebilir.
Bu makinanin esnek kullanışı ve programlanabilir olma
özelliği, farklı ürünleri farklı ağırlık oranları ile
karıitırabilmesini sağlar.

Paketleme bölümünün özellikleri
Cihazın PLC kontrolu
Kolay HMI kullanıcı arayüzü
Ambalaj türünü değiştirebilme
Herhangi bir araca ihtiyaç duymadan hızlı değişim ve
kurulum
Yüksek güç
Bağımsız dikey ve yatay sıcaklık ayarlama
Hat uyarısı ve otomatik süreç kesintisi
Başlık bölümün özellikleri
Teknik özellikler
Kod

GS011

Ebat

500 W x 300 H x 140 L (cm)

Dikkat

+ 0.2 - 1.5 gr

Hız

20- 60 paket saatte

Güç

6 KW

Zaman limiti

10-1000gr

Aksiyon tipi

Elektronik - Pnömatik

Gövde malzemesi

Tamamen paslanmaz çelik
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Her durumda ağırlıkların doğru tartılmış olmasını
sağlaması
Malzemelerin; özellikle düşük ağırlıklarda; doğru
bileşimi ve ağırlıklandırılması
Güçlü kademeli motor kullanımı nedeniyle çok yüksek
doğruluk
Kurulum, bakım ve temizlik kolaylığı
HMI dokunmatik kontrol paneli
4 farklı malzemeye kadar birleştirebilme özelliği
Otomatik raporlama ile otomatik hata algılama ve
devreye alma

GESHTA
Çikolata Dolum Makinesi-6 Nozul

3. Çikolata üretim
hattı

Çikolatalı krema üretim hattı
Bu makina tek veya iki renk çikolatayı farklı ağırlıklar ile
çeşitli kaplara doldurabilir, doldurma düz ve döner
enjeksiyon şeklinde yapılabilir.
4 ,6 ve 8 nozullü varyasyonlar mevcuttur.

Özellikler
1

Tamamı paslanmaz çelik elektrik pano ve şase
Karıştırıcı ve ısıtma elemanlı 2 çift katmanlı çelik tank
Doğru ağırlık enjeksiyonu için servo motor sistemi
Çift katmanlı tanklar ve su sirkülasyon sistemi
Farklı kaplara enjekte etmek için uygun ayar
Enjeksiyon ağırlığı otomatik değiştirme
Kap ayarı akılda tutma özelliği
Kap algılama sensörleri
Düz ve döner enjeksiyon sistemi
PLC ve HMI sistemleri

2

Teknik özellikler
Code

GS033

Dimensions

300 W x 200 H x 100 L (cm)

Weight

600 kg

Speed

2500 - 300 saatte

Power

6 KW

Weight of injection

500 gr’a kadar

Type of action

Otomatik

Body material

Tamamen paslanmaz çelik

Type of injection

Düz ve Döner

Conveyor system

Elektro-Motor
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GESHTA
Depozitörlü One Shot Çikolata
Dolum Makinesi
8. Kremalı Çikolata

Depozitörlü Makina
Bu makine, çeşitli çikolata kalıplarına içi dolgulu
çikolata enjekte etmek için kullanılır, bu işlemi tek veya
iki renkli çikolata ile yapılabilme özelliği bulunmaktadır.
Özellikler
Tek renk ve iki renkte çikolata dolgusu enjekte edebilme
Kalıp tutucu, kalıp ısıtıcısı, çikolata hunisi, çikolata
enjektör ve kalıp vibratörü içerir
Her bir kalıp boşluğundaki enjeksiyon hızı, yüksek
hassasiyet ile ayarlanabilmektedir.
Servo motor sistemi
Kalıp kaldırma
Kalıp ısıtıcı
Kalıp Yükleyici
Tamamen paslanmaz çelik malzemesinden elektrik pano
ve şase
32 ve 40 nozul sağlama imkanı

Teknik özellikler
Code

GS081

Dimensions

350 W x 150 H x 70 L (cm)

Accuracy

3 gr to 30 gr

Type of gearbox

Servomotor

Power

4 KW

Type of action

Otomatik

Body material

Tamamen paslanmaz çelik
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GESHTA
Tünel Shrink Sarma Makinesi
(paketleme-küçültme)
6. Shrink sarma

Tünel Shrink Sarma Makinesi
Bu makina genellikle yüksek hacimli üretimi olan
fabrikalarda bisküvi, yumurta, maden suyu vb. çeşitli
gıda ürünlerinin naylon ve plastik ambalajlanmasında
kullanılmaktadır. Bu makine ısı ile ürünün etrafındaki
naylonu sarar ve sıkar. Bu ambalaj, ürünlerin düzenli
olarak istiﬂenmesini ve kolayca taşınabilmesini sağlar.
Ayrıcaö bu tip paketleme, gıda paketlemesinde nem
düzenleyici işlevi de görebilir. Bu cihaz, müşterinin
siparişine göre otomatik versiyona yükseltilebilir.
Otomatik versiyon saatte 300 ila 800 paket ambalajlama
kapasitesine sahiptir.

Özellikler
Yüksek performans ve hız
Isı kontrol sistemi
Paketleme hız kontrol sistemi
Kabin ağızının yüksekliğini ayarlama
Ürünleri Farklı ebat ve şekillerde ambalajlama ve
sıkılaştırma
Taşıma kolaylığı
Termostat kronometresi

Teknik özellikler
Code

GS063

Dimensions

500 W x 170 H x 200 L (cm)

Speed

4 Paket Dakikada

Tank material

Tamamen paslanmaz çelik

Power

4 KW

Type of action

Otomatik

Body material

Tamamen paslanmaz çelik
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GESHTA
Choco Bisco - 4 Hat

3. Çikolata üretim
hattı

Choco Bisco
Bu makinenin ürünü iki delikli plastik bir kap içinde
paketlenmiştir. Bir deliğe bisküvi, diğerine çikolata
enjekte edilir. Makine otomatik olarak tüm bisküvilerin
enjeksiyonu ve alüminyum folyo kaplama aşamalarını
gerçekleştirir.
Döner ve linear versiyonlarda mevcuttur.

Özellikler
Tamamı paslanmaz çelik elektrik pano ve şase
Dikkatlı ağırlık enejeksiyonu için Servo motor sistem
Çikolata ve reçel enjekte edebilme özelliği
Enjeksiyon ağırlığının otomatik değişimi
PLC ve HMI sistemleri
4 ve 6 nozul versiyonları mevcuttur.

Teknik özellikler
Code

GS036

Dimensions

400 W x 200 H x 100 L (cm)

Weight

600 kg

Speed

40 adet Dakikada

Weight of injection

10 ila 15 gr

Type of action

Otomatik

Body material

Tamamen paslanmaz çelik
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