
FLOW 
 verticale vorm-, vul- en sluitmachine

 

• De nieuwe generatie verticale vorm-, vul- en sluitmachines 
• Volledig RVS; hygiënisch design conform EHEDG 
• Modulaire constructie 
• Hoge IP waarde; IP 67 door de gehele machine en IP 69K servomotoren 
• Allen Bradley PLC en elektrische componenten 
• Servo aandrijving op zowel het sealsysteem als op het folietransport 

www.gkspackaging.com
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Verticale vorm-, vul- en sluitmachines maken een verpakking van een vlakke folie van de rol. De machines zijn geschikt voor 
het verpakken van vele types food en non food producten. 

De FLOW serie onderscheidt zich van alle andere verticale verpakkingmachines in de markt door de combinatie van zijn 
unieke hygiënisch design, volledig rvs constructie (er worden geen aluminium onderdelen gebruikt), hoge 
verpakkingssnelheden en gebruiksvriendelijke besturing. Met een IP waarde van IP 67 door de gehele machine (IP 69K op de 
servo motoren) kan de machine zowel aan de buitenkant als binnen het machineframe volledig nat afgespoten worden 

FLOW is speciaal ontwikkeld voor verpakkingsprocessen met middelmatige en hoge productiesnelheden, waarbij hygiëne en 
reiniging de hoogste prioriteit hebben. De machine is beschikbaar met diverse continue verwarmde sealsystemen voor het 
verwerken van een grote variëteit aan verpakkingsmaterialen; PP, PE, laminaat en co-extrusie folies. 

De machine heeft een open constructie waardoor deze eenvoudig te reinigen is en onderdelen gemakkelijk toegankelijk zijn. 
Hiermee worden bij servicewerkzaamheden eventuele stilstand en onderhoudskosten geminimaliseerd. Opties en 
componenten zijn later zeer eenvoudig op te bouwen en uit te breiden. 
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Standaard machine uitvoering: 

RVS constructie; hygiënisch design conform EHEDG; 
Machineveiligheid volgens CE normering 
Allen Bradley PLC met 11” full color touchscreen en 200 
voorkeuzeprogramma’s 
Fotocel voor zaklengtebepaling met voorbedrukte folie 
Einde folie detectie 
Pneumatisch openen en sluiten van de servo 
aangedreven foliebanden 
Ergonomische folie opleg met afrolmechanisme, 
foliespanner en rem 
Laag stroom- en luchtverbruik 
Dakplaat over de gehele machine

Opties: FLOW
QC-Sealsysteem (LDPE, PP + Laminaat folie)
Luchtkoeling op sealsysteem
Euroloch/handgreep sealbek
Blokbodem/zij-invouw zak
Zijdelingse folieverstelling
Folie aanplaktafel
Vibratie unit
Zakondersteuning
Begassingsunit (MAP)
Vacuümsysteem
Perforatiesystemen
Print- en etiketteersystemen
Servo aangedreven print positioning (opgeslagen in
Machineprogramma)
Weeg- en doseersystemen
Klantspecifieke opties

Technische specificaties FLOW 350 FLOW 500

Zakbreedte (vlakke zak) 50 – 350 200 - 500 mm
Max. zaklengte onbeperkt onbeperkt mm
Max. lengte per sealstap 470 610 mm
Max. productiesnelheid 120 90 verp/min
Foliedikte 25 - 130 25 - 130 μ
Kerndiameter folierol 76 (3”) 76 (3”) mm
Max. foliebreedte 740 1.040 mm
Max. buitendiameter folierol 500 500 mm
Vermogen ca. 1.800 ca. 1.800 Watt
Voltage 230 Volt/50 Hz/16 Amp 

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een standaard 
uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant specifieke uitvoering.

Steenoven 18 
5626 DK  Eindhoven (NL) 
+31 (0)40 2095 040 
sales@gkspackaging.com

www.gkspackaging.com

A B C D

FLOW 350 2.010 mm 1.130 mm 2.020 mm 660 mm

FLOW 500 2.340 mm 1.430 mm 2.140 mm 950  mm
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