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CIA jest włoską firmą, która produkuje maszyny do pakowania pionowego, poziomego,
próżniowego i do ważenia – zarówno półautomatyczne, jak i w pełni zautomatyzowane.

MINI SEALING
PÓŁAUTOMATYCZNE MASZYNY
PAKUJĄCE
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Maszyny MINI SEALING włoskiej firmy CIA są
półautomatycznymi maszynami, przeznaczonymi
do pakowania pionowego (wersja „vertical”),
poziomego (wersja „horizontal”) lub ukośnego
(wersja „inclined”) małych produktów
spożywczych. Produkty te są pakowane w mocne
woreczki, które są zamykane (zgrzewane) w
procesie pakowania.
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Na zdjęciu: maszyny z serii MINI SEALING włoskiej firmy CIA (różne wersje): 1 – wersja pozioma (HORIZONTAL), 2 – wersja pionowa
(VERTICAL), 3 – wersja ukośna (INCLINED)

MINI SEALING
Maszyny pakujące „szyte na miarę” – do każdego rodzaju produkcji:
 CIA wytwarza maszyny ważąco-napełniająco-zgrzewające, półautomatyczne i automatyczne, przeznaczone do
ważenia, dozowania i pakowania szerokiej gamy produktów za pomocą folii polipropylenowej, różnego
rodzaju materiałów kompozytowych, folii OPP/PE i OPP/PP.
 Maszyny CIA mogą nadawać opakowaniom (woreczkom) kształt poduszki, klinowej torebki albo paczki
zgrzanej z 4 stron, zakręcanej/zamykanej na klips lub za pomocą tasiemki. Funkcje maszyny kontroluje PLC, a
sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego. Projekt i wykonanie zapewniają funkcjonalność,
niezawodność i wytrzymałość maszyn oraz pozwalają uzyskać maksimum korzyści przy niewielkim nakładzie.
 System dozowania w pionowych maszynach pakujących zależy od rodzaju produktu, który może być
dozowany wg: wagi (małe produkty), objętości (małe produkty granulowane oraz lotne sypkie), dozownikiem
skrętnym (proszki i produkty lotne niesypkie), wg ilości, albo za pomocą płynnej pompki objętościowej (płyny
i produkty kremowe). Na zamówienie maszyna może być przystosowana do pakowania kruchych produktów
(biszkopty, kruche ciasteczka etc.) i ze specjalnym prętem zgrzewającym.
Główne akcesoria do maszyn CIA
 Fotokomórka do wyśrodkowania nadruku.
 Drukarka termiczna.
 Urządzenia do klinowania i spłaszczania dna w
torebkach.
 Wstrzyknięcie gazu.
 Stół obrotowy.
 Maszyna na klipsy.
 Kompresor.
 Elektroniczna drukarka do logotypów, kodów
kreskowych, etykiet informujących o zawartości i
wartościach odżywczych produktu, etc.

Zastosowanie:
 Maszyny półautomatyczne CIA są idealne dla małych
producentów, rzemieślników, farmerów i tych
wszystkich, którzy w łatwy i prosty sposób chcą mieć
profesjonalnie spakowany produkt.
 Pakowanie produktów: małych (suchych lub świeżych)
– makarony, przekąski, ciasteczka, słodycze, chipsy,
popcorn, suszone warzywa i owoce, płatki
śniadaniowe, kawa mielona i w ziarnach, sałatki i

warzywa, ziarna, mąka, kakao, przyprawy, mleko w
proszku, skrobia ziemniaczana, produkty granulowane
i mrożone, drobne artykuły plastikowe i metalowe,
proszki do prania, detergenty, produkty sypkie etc.
MINI SEALING – do pakowania i zamykania woreczków:
 Półautomatyczna maszyna pakująca w woreczki,
pionowo, poziomo lub ukośnie produkty sypkie, takie
jak mąki, kasze, mleko w proszku etc.
 Woreczki zamykane są zgrzewem ciągłym w
maszynach MINI SEALING.
 Maszyny wyposażone są w regulowaną prędkość
zgrzewania i wykrywacz ciepła.
 Zgrzewanie wszystkich typów woreczków
termozgrzewalnych odbywa się w sposób łatwy,
szybki.
 Drukarka atramentowa – ma możliwość drukowania
(w wysokiej jakości) na krawędzi zgrzewu takich
informacji, jak: data produkcji, data przydatności do
spożycia, lub innych informacji o produkcie.
 Maszyna dostępna w wersji poziomej (do granulatów),
pionowej (do płynów i kremów) i w wersji ukośnej.
 Wymiary: 85 x 40 x 30 (wysokość) cm.
 Waga: 20 kg
 Zasilanie: 230 V, 1 faza, 50-60 Hz, 0,5 kW
Opcje:



Drukarka atramentowa

