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Fillflex – het flexibele vulsysteem
Semi-automatisch vullen
De gemakkelijkste manier om te
starten met efficiënt produceren.
U start Fillflex met bv. een voetpedaal en de houders worden
manueel toegevoerd.

Volautomatisch vullen
Samen met een transportband
kan Fillflex dienen als automatisch
vulstation. Communicatie met
externe signalen (in/uit) is
standaard voorzien.

Sequentieel vullen
Fillflex vult, de ene na de andere,
tot max. 4 houders. De tijdsbesparing tijdens het doorschuiven
van de gehele rij verhoogt de
productiecapaciteit.

Uitbreiding met Fillflex
Fillflex is, standaard, voorbereid
op het werken met externe
impulsen. Dit houdt in dat u geen
nieuwe machine nodig hebt,
mocht u beslissen om over te gaan
tot doorgedreven automatisering.

Eenvoudige installatie
Fillflex werkt met het ‘plug and
play’-systeem:
1. Zet op de gewenste plaats.
2. Plaats in- en uitvoerleiding.
3. Stekker in contact 220 V mono.
4. Start!

Gebruiksvriendelijke
afstelling
Alle instellingen gebeuren via het
controlepaneel. De operators kunnen
gemakkelijk en overzichtelijk volume,
snelheid of andere parameters wijzigen.
Het vulprocédé wordt zonder moeite in
het geheugen opgeslagen.
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Fillflex – het flexibele vulsysteem
Groot volumebereik
Gebruik dezelfde machine voor
flesjes als voor emmers en vaten.
Fillflex controleert de draaiende
pomp tot in de kleinste details.

Gemakkelijk reinigen

Pistonvuller reinigen:






piston
cylinder
inlaatklep
uitlaatklep
tuimelkraan

Fillflex reinigen:
 impellerhuis
 impeller

Eenvoudige en
robuuste bouw

roestvrijstalen kast

Fillflex is gebaseerd op een klein
aantal betrouwbare componenten
en een eigen vernieuwend stuursysteem – een nieuwe kijk op
vullen!

controlepaneel en controle-unit
snelheidscontrole
motor
pomp

aardappelpuree
aardappelsla
alkaloïde olie
appelmoes
benzine
bier
cosmetica
detergenten
dressing

toevoertrechter

erwtensoep
ethanol
farmac. producten
fruitmoes
gehaktsaus
glacé
honig
huidcrème
jam

kaassaus
lederolie
leverpastei
lijm
lotion
marmelade
mayonaise
meubelbeits
mosterd

Een klassieke zuigervuller heeft
vele onderdelen die gedemonteerd
en gereinigd moeten worden.
Het ontwerp van de Fillflex
pompen laat toe snel te
demonteren zonder gereedschap.

neusdruppels
ontvetter
paté
polierpasta
reinigingsproducten
salades
sausen
shampoo

sinaasappelsap
solvent
terpentijn
verf
wijn
yoghurt
zeep
zuren
en veel meer…

Fillflex Split Mobile

uitloopkleppen en -buizen

Als het gepompt wordt,
kan het voor Fillflex
Er is altijd een ideale Fillflexcombinatie voor uw product,
uw verpakkingsvormen en uw
activiteit.

De complete
machine voor al
uw vulopdrachten
Er is altijd een aangepaste uit
voering van Fillflex te vinden die
aan uw specifieke wensen voldoet.
Door verschillende modellen te
combineren met verschillende
pompen en accessoires lost Fillflex
vrijwel al uw vulproblemen op.

Fillflex Compact

Fillflex Split Wall

pompen

startgrepen en -pedalen
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– de flexibele vulmachines
Productie en verkoop Scandinavië:
Fillflex AB, Karl Johansgatan 158, SE-414 51 Göteborg, Zweden
Tel. +46-31 14 58 40 Fax +46-31 14 58 43
info@fillflex.com
Verkoop Europa:
Fillflex Sales Dep. – Imvertec NV, Jan van de Wouwerstr. 58,
B-2660 Antwerp, België
Tel. +32-38 30 60 10 Fax +32-32 88 11 57
Gerrit Loos: g.loos@fillflex.com
Fillflex distributeurs in:
België, Engeland, Estland, Finland, Nederland, IJsland,
Roemenië en Turkije.
www.fillflex.com

