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ФАСОВКА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В МІШКИ З ВІДКРИТИМ ВЕРХОМ 

 
 

 
          

Фасувальні машини Autopac 5.46 (Easy Clean) 
Зображення призначене тільки для ознайомлення і може відрізнятися від зовнішнього вигляду обладнання, що постачається 

 

ПРИНЦИП РОБОТИ ФАСУВАЛЬНОГО АВТОМАТУ 
Фасовка продукту в відкриті мішки відбувається в автоматичній фасувальною машині Autopac 5.46 (Easy Clean), 
вага продукту контролюється вбудованим пристроєм зважування. Порожні мішки подаються автоматично 
агрегатом подачі мішків з магазину - стрічковий конвеєр довжиною 3м, може містити близько 4 стопок по 80 
мішків в кожній. Наповнений мішок автоматично запечатується шляхом запаювання внутрішнього вкладиша 
та зашивання, а потім відводиться маніпулятором за межі машини. Робота фасувальною машини 
забезпечується одним оператором. Оператор повинен проводити очистку фасувального обладнання в міру 
необхідності, розрахункова тривалість зупинок для обслуговування не більше 2 годин на тиждень. 
 
Спільна робота всіх вузлів і агрегатів фасувально-пакувальної лінії управляється і контролюється 
промисловими контролерами Siemens. Зони роботи фасувальних агрегатів, палетизатора, палетообмотувача, 
мають захисні огородження, доступ в які контролюються автоматичними блокуваннями і світловими 
бар'єрами, що обмежують доступ персоналу під час роботи лінії. По периметру всієї лінії є кнопки аварійної 
зупинки роботи. 
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ФАСУВАЛЬНА ЛІНІЯ   
Autopac 5.46 (Easy Clean) повністю автоматичний наповнювач мішків з відкритим верхом. 

 
Autopac побудована за модульним принципом. Для даного фасування продукції використовується 
машина = 5 = п’ятьома модулями. Назва моделі вказує на кількість модулів і довжину всієї установки 
в цілому. 
 

1. Модуль: наповнення 
• Магазин порожніх мішків 
• Автоматичне розміщення мішка 
• Дозування, зважування брутто 
• Затиск для мішка (без пилу) 
• Натягувач верху мішка 

 

      Опції: 
• Вакуумний пристрій для видалення надлишків повітря 
• Струшувач мішків 

 

2. Вакуумна упаковка 
• Відкриття верху мішка присосками 
• Вставка фільтруючого елемента 
• Видалення повітря з мішка (80% вакуум)  

 

      Опції 
• Заміщення інертним газом (Азот) 

 

3. Запаювання 
• Відкриття верху мішка присосками 
• Очищення місця запаювання стисненим повітрям 
• Аспіраційна система захищає від пилу 
• Запаювання вкладиша імпульсним запаює з термоконтролем 
• Ropex контроль 
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4. Зшивання / склейка 
• Висока якість Fischbein M100 системи зшивання 
• Обрізка верху мішка і підкладка креп-паперу 
• Згинання верху мішка 
• Зшивання подвійний ниткою 
• Виявлення обриву нитки 

 

5. Укладання / відвід (вихід) мішка 
• Бере готовий мішок і розміщує його на вихідному конвеєрі 

 

       Опції 
• Обертання, гнучкі варіанти виконання 
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КОМПЛЕКТАЦІЯ Autopac 5.46 (Easy Clean) 

 

• Попередній бункер, з валовою місткістю 300 літрів. На виході оснащений фланцем внутрішнім 
діаметром 200мм. з індикатором рівнів мін. і макс. Збоку є оглядовий люк. 

• Агітатор для запобігання утворенню ущільнень продукту перед дозуючим шнеком з прямим 
приводом від мотор-редуктора. 

• Секторний клапан для грубої і тонкої подачі. На вході і виході оснащений фланцями. Клапан з 
пневматичного управлінням. Відкриття клапана регулюється вручну як для грубої і тонкої 
подачі. 
 

 Висока гігієнічність 
• Без нижньої підтримки мішка 
• Легка очистка 
• Проста настройка 
• Чисте дно мішка 
• Дозуючий шнек легко витягається 

 
Високий рівень безпеки 

• Надійний захват мішка під час всього процесу 
• Самодіагностика з функціями попередження 
• Телесервіс для віддаленої налагодження / ремонту 

 
Висока точність 

• Кілька фідерів на вибір 
• Затвердження Європейської директиви вимірювальних інструментів система 

зважування (MID OIMI R61) 
• Повністю інтегровані ваги і контролер 
• Рецептурне дозування 

 
Plug and play 

• Робота кожної машини тестується з продукцією і мішками клієнта до відправки 
• Машина поставляється модулями 
• Економія часу і витрат при монтажі 

 
Особливості 

• Відсутність внутрішнього конвеєра, забезпечує чисте дно мішка і сприяючи швидкій 
зміні форматів мішків 

• Модульний дизайн 
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Autopac 5.46 (Easy Clean) повністю автоматичний фасувальник для відкритих мішків складається з: 
рама довжиною 4600мм. Пристрій подачі мішків, який бере мішок і розміщує його на затиску, для 
подальшої фасування. Одна транспортна візок, на якій переміщаються підвішені мішки. Такий дизайн 
забезпечує чисте дно мішків, швидку модифікацію машини і її легке очищення. Переносник мішків 
виймає мішок з машини і укладає на вихідний конвеєр. Більшість функціональних клапанів, а також 
станція підготовки повітря разом з пневматичним управлінням надійно захищені в шафі. Виробник 
пневматики SMC. Електронні компоненти з контролером Siemens S7, з'єднання VPN для віддаленої 
підтримки обладнаним 3G роутером або Сisco клієнтом для з'єднання з існуючою мережею, 
сенсорний кольоровий дисплей для управління машиною. Програмне забезпечення, включаючи: 
 

Ø Обробка рецептів для швидкої і безпечної зміни продуктів; 

Ø Статистика виробництва: кількість випущених мішків, загальна вага, середня вага, 

продуктивність машини, а також криві виробництва; 

Ø Вимірювання часу простою; 

Ø Аварійні функції, з журналом історії; 

Ø Управління доступом з різними паролями; 

Нетто зважування – починає завантажувати і вимір під час зміни мішка, що збільшує продуктивність 
машини. Верх машини оснащений вхідним фланцем який з'єднується з дозуючим пристроєм, а також 
трьома ваговимірювальними датчиками. Двері для обслуговування знаходяться з чотирьох сторін, 
для огляду, технічного обслуговування і чистки. Також там знаходиться з'єднання для системи 
аспірації. Ваговий бункер об'ємом 70 літрів з закругленими кутами. Нижня частина оснащена 
пневматичним приводом розвантаження люків, який робить повне відкриття для швидкої і безпечної 
розвантаження. Двері закриваються внахлест щільно, що виключає необхідність використання 
прокладок. 
Модуль затверджений SP (технічних досліджень) відповідно до MID директивами, які діють для 
автоматичних ваг. 
Затиск мішків з горловиною квадратного перетину, з пневматичного щелепами на довгих сторонах. 
Клапан заповнення закритий під час зміни мішків. Щелепи Оснащені необслуговуваним датчиками 
безпеки для контролю правильності установки мішків перед початком заповнення. Затискачі 
поставляються для мішків меншого розміру, набір для мішків більшого формату поставляються 
окремо. Конструкції деталей з нержавіючої сталі EN 1. 4301 
Розтягувач верху мішка – формує плоский верх мішка для затвора. Мішки розтягуються за 
допомогою пневматичних підвісних розширювачів. Конструкції деталей з нержавіючої сталі EN 1. 
4301 
Модуль зважування, Siemens SIWAREX FTA інтегрований безпосередньо в контролер управління. 
Модуль затверджений SP (технічних досліджень) відповідно до MID директивами, які діють для 
автоматичних ваг. Похибка вимірювань ± 50гр. 
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Магазин для порожніх мішків, звідки мішки подаються довгою стороною за допомогою агрегата 
подачі мішків з магазину - стрічковим конвеєром довжиною 3м, може містити близько 4 пачок по 60-
80 мішків на пачку. Конструкції деталей переважно з алюмінію і вуглецевої сталі. 
Шейкер  мішків – активується відповідно до програмно рецепта. Струшує мішок вертикально для 
рівномірного заповнення за допомогою пневмоциліндра. Конструкції деталей з нержавіючої сталі EN 
1. 4301 
Притискні пластини змонтовані на візку - формують мішок а так само допомагають візку його 
утримувати. Конструкції входять переважно в алюміній. 
Модуль герметизації після очищення місця запаювання стисненим повітрям вкладиш запаюється 
імпульсним термоконтролем Ropex. 
Швейна машина з усіма рухомими частинами в герметичному корпусі з мастилом під тиском і 
масляним фільтром. Ефективно закриває верх мішка 2 нитками. Для контролю функції, використаний 
окремий дротовий захист для кожного потоку. Функція сигналізації - це виявлення розриву потоку до 
і після перевірки. Конструкції деталей з чавуну і пофарбованої вуглецевої сталі. 
Пристрій складання мішка, блок згинає верхню частину мішка, перш ніж мішок входить в швейну 
машину. Конструкції деталей переважно з нержавіючої сталі EN 1. 4301 
 
ОПЦІЇ: 
Пиловий фільтр, очищається стисненим повітрям для тривалої роботи. 
Виготовлений зі звичайної сталі, ємність для повітря з алюмінію. 
Фільтруючий мішок змінюється внизу через двоє дверцят з боку 
фільтра. Фільтр поставляється в комплекті з ємністю для повітря, 
клапанами і блоком управління процесом очищення. Вентилятори 
фільтра розташовані зверху. Всередині є контейнер, Який легко 
витягається для спустошення. Фільтр встановлюється на підлогу на 
опорах. 
 
 
Технічні дані: 
Площа поверхні:                 16м2; 
Довжина фільтрувального мішка:  1360мм; 
Очистка:    стиснене повітря 5…6 бар; 
Діаметр:    1000мм; 
Макс. температура:   800С; 
Вентилятор:    2.2кВт, 1400м3/ч – 250мм. 
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КОФІГУРАЦІЯ НАЙКРАЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ 
Постачання електроенергії до шафи управління здійснюється клієнтом. Все електричне обладнання, 
виготовлене згідно шведського стандарту SS-EN 60204 Електричне обладнання машин. Частини 
проведення в шафах / розподільчих коробках з маркуванням типу Partex. Кабелі, які встановлюються 
VEBE, позначені етикеткою типу Brother. Знаки на кабінет вигравірувані чорний текст на білому тлі 
об'єднані з затвердіння стрічки. Клас захисту IP 55. 
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КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 
Вартість пропозиції (ЄВРО), без урахування ПДВ (20%). 

ФАСУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ Кіл-ть Ціна   Сума 
1. Фасувальна машина Autopac EC 5.46 (Easy Clean) 1 403 800,00 403 800,00 

Опції 
0.1 Пиловий фільтр 1 20 300,00 20 300,00 
0.2 Маленька робоча платформа 1 12 300,00 12 300,00 

Інтеграція 
2. Монтаж, навчання, тестування (витрати на готель, 

харчування і транспорт включені у вартість) 
1 47 000,00 47 000,00 

Разом з монтажем, без опцій  450 800,00 
 

КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ 
Умови оплати 
Передоплата   
Поставка і митне очищення 
Доставка і митне очищення здійснюється компанією Складпак: DDP, Україна, адреса клієнта 
Термін поставки 
5-8 місяців 
Термін дії пропозиції 
До 31.12.2023 року 
Гарантія 
24 місяці 
Монтаж та навчання персоналу 
Компанія Складпак проводить монтаж та наладку обладнання, після цього проводить навчання правильної 
експлуатації обладнання, а також моделюються Екстрені ситуації при яких фахівці замовника Повинні 
самостійно без допомоги співробітників компанії Складпак виправити помилку 
Тривалість монтажу (орієнтовно) 
10 робочих днів 
 
 

ПОПЕРЕДНІ УМОВИ ПРИ ПРОДАЖУ 
Підготовчі роботи, що виконуються замовником:  

1. Електроживлення повинно бути проведено, згідно з кресленнями Складпак.  
2. Обладнання повинно бути розвантажено на місці монтажу. 
3. Надання кваліфікованого персоналу для проведення необхідних робіт по розміщенню устаткування, 

підключення електроживлення, зжатого повітря. 
4. Забезпечення безперервності робіт по монтажу, підключенню, пуско-налагодження і налаштування 

обладнання, які виконуються інженерами компанії Складпак.  
5. При пуску лінії (при потрібному функціонуванні всіх вузлів і агрегатів) з метою належного інструктування 

(навчання) персоналу замовника по експлуатації та обслуговування, оператори і обслуговуючий 
персонал не повинні відволікатися на будь-які інші роботи. Оператори всіх змін проходять курс 
інструктажу всі одночасно. 
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Роботи, що виконуються компанією Складпак:  
1. Монтаж (організація процесу установки лінії). 
2. Підключення живлення обладнання і прокладка електричних з'єднань від щитів обладнання Складпак 

до операторської майданчика. 
3. Пуск та тестування всіх функцій лінії і пакувальних установок з використанням пакувальних матеріалів 

замовника. 
4. Навчання персоналу замовника правилам експлуатації, обслуговування та дрібного ремонту лінії, 

відразу після пуску і перевірки всіх функцій і режимів роботи. 
Завершення робіт: 
Вважаються виконаними після закінчення всіх робіт, зазначених в попередньому розділі, з наданням 
інженерами двостороннього підписаного Акту про виконання робіт. 
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СПІВПРАЦЯ 
 

Партнерство з нашою компанією допоможе вам 

вирішувати найскладніші завдання виробництва, 

використовуючи сучасні інжинірингові рішення та 

устаткування міжнародного рівня якості. 
 

Співпраця з компанією «Складпак» - це завжди чітке 

дотримання термінів поставок обладнання, фіксована 

заявлена вартість товарів, що поставляються, фінансова 

безпека угод, надійне довготривале співробітництво. 

 
 
 
 

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАМИ 
 
 
 
 
 
 

 
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Клієнти «Складпак» отримують висококваліфікований 

супровід під час і після покупки. Термін експлуатації 

нашого обладнання становить понад 15 років. Проте, 

сервісна служба працює для вас без вихідних, 

цілодобово. 

Наші технічні фахівці проходять навчання на заводах-

виробниках і завжди готові надати професійну 

підтримку. Сервісна служба компанії «Складпак» 

піклується про належну установку, інструктаж та 

обслуговування обладнання в гарантійний та 

післягарантійний період. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Сервісна підтримка 24/7 

Контрактне виробництво 

Індивідуальний підхід 

Гарантійне і сервісне обслуговування 

Європейський стандарт якості 

Офіційний дистриб'ютор 

Власний імпорт 


