produktion. Fyllningen startas
t.ex. med en pedal och emballagen
hanteras manuellt. Fillflex stoppar
fyllningen när emballaget är fyllt.

Helautomatisk fyllning
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Vid helautomatisk fyllning
används Fillflex som en fyllningsstation tillsammans med ett transportband. Fillflex Compact är från

Tømmepumper fra Fillex

Fillflex – det flexibla fyllningssystemet

fabrik förberedd för automatisk

Produksjonsutstyr
fyllning.

Halvautomatisk fyllning

Fillflex pumper

Det absolut enklaste sättet att
komma igång med en effektiv
produktion. Fyllningen startas
t.ex. med en pedal och emballagen
hanteras manuellt. Fillflex stoppar
fyllningen när emballaget är fyllt.

Sekvensfyllning Tømmepumper fra Empakk for tømming av kokegryter. Fleksible pumper som
kan dimensjoneres etter behov, og kan programmeres til forskjellige volumer.
Ge din fyllningsmaskin ännu
Pumpene
högre fyllningskapacitet.
Fillflex er enkle å installere og enkle i bruk. Fillflex maskiner kan utrustes
Helautomatisk fyllning
mange forskjellige pumpetyper, utkastere og ventiler så det passer til
Vid helautomatisk
fyllning till
Compact Sequence
fyllermed
upp
används Fillflex som en fyllningsakkurat
deres behov.
med ett ett,
transfyra emballage istation
rad,tillsammans
ett efter
portband. Fillflex Compact är från

fabrik förberedd för automatisk
med en enda fyllningsmaskin.

Disse pumpene finnes i dag på mange kjøkken rundt i landet.

fyllning.

Sekvensfyllning
Ge din fyllningsmaskin ännu
högre fyllningskapacitet. Fillflex
Compact Sequence fyller upp till
fyra emballage i rad, ett efter ett,
med en enda fyllningsmaskin.

Expandera med Fillflex

Fillflex är förberedd för helautomatisk drift och klar att
Expandera med Fillflex
styras med signaler
från
ettförtransFillflex är
förberedd
helautomatisk drift och klar att
portband. Det innebär
att från
duettkan
styras med signaler
transportband. Det innebär att du kan
använda
samma
maskin
när
din
använda
samma
maskin
när
din
Fillflex pumper
verksamhet expanderar.
verksamhet expanderar.

Enkel installation
Fillflex Compact installeras
enligt ’plug and play’:
1. Ställ maskinen på plats.
2. Anslut utkastare och slangar.
3. Anslut till ett jordat uttag.
4. Kör igång!

Enkel installation

Fillflex Compact installeras
enligt ’plug and play’:
använda
1. Ställ maskinenEnkel
på att
plats.
Alla inställningar görs på Fillflex’

manöverpanel.
Operatören kan
2. Anslut utkastare
och slangar.
lätt ändra och justera fyllningsvolym,
-hastighet
och andra para3. Anslut till ett jordat uttag.
metrar, även i ett sammansatt
fyllningsprogram.
4. Kör igång!
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Enkel att använda
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Alla inställningar görs på Fillflex’
manöverpanel. Operatören kan
lätt ändra och justera fyllningsvolym, -hastighet och andra parametrar, även i ett sammansatt
fyllningsprogram.
7hwww.fillflex.se

