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55 SMART to rewolucyjna nowość wśród maszyn dobrze znanej linii PRATIKA. Maszyna 
kompaktowa, ale na wskroś nowoczesna, mniejsza, ale bardzo wydajna. Zwrot o 180o. 
 

PRATIKA 55 SMART 
PAKOWANIE W FOLIĘ 

TERMOKURCZLIWĄ 

 Maszyny z serii PRATIKA określane są jako 
połączenie kreatywności MINIPACK-TORRE z 
niezawodnością elektronicznych rozwiązań 
SCHNEIDER ELECTRIC. PRATIKA 55 SMART jest 
najnowocześniejszą w tej serii. Stworzona do 
zakładów, gdzie tak zaawansowaną 
technologicznie maszynę trzeba zmieścić na 
niezbyt dużej powierzchni roboczej. 

   

 

 

Na zdjęciu: Zgrzewarka do folii termokurczliwej, PRATIKA 55 SMART – włoskiej firmy MINIPACK-TORRE– najnowocześniejsza pakowarka do 
folii termokurczliwej, nowość z serii PRATIKA 



 
PRATIKA 55 SMART 

 
Zalety i przewaga konkurencyjna maszyny: 

 

PRATIKA 55 SMART: automatyczna maszyna do pakowania w 
folię termokurczliwą, wyposażona we wbudowany tunel. 
Najnowsza wersja maszyny z serii PRATIKA, czyli model PRATIKA 55 SMART powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie ze 
strony rynku. Maszyna jest propozycją bardzo zaawansowaną technologicznie, a jednocześnie elastyczną i wysoce 
kompaktową. Wbudowany tunel – rewolucyjny w obszarze maszyn automatycznych – sprawia, że maszyna potrzebuje 
znacznie mniej obszaru roboczego, a ponadto redukuje koszty pracy do minimum – dzięki opatentowanej opcji „powrotu” do 
operatora pracującego w pojedynkę.  

PRATIKA 55 SMART jest znacznie ulepszona pod względem technologicznym, mechanicznym i elektronicznym. Nowa maszyna 
z serii PRATIKA jest przykładem idealnej syntezy niezawodności, wszechstronności i bezpieczeństwa. Dzięki temu sposób 
postrzegania maszyny do pakowania w folię termokurczliwą – która jest kompaktowa, automatyczna i łatwa w obsłudze – 
ewoluuje po raz kolejny. 
 
Dane techniczne: 

  PRATIKA 55 SMART 

 

Zasilanie V 400 V 3 ph + N 
Rodzaj zasilania  elektryczne 

Maksymalna moc (z tunelem) kW 7,5 
Maksymalna wydajność* szt/h do 1.200 

Maksymalne wymiary produktu mm 400 x 420 x 120 (wys.) 
Maksymalne wymiary rolki  

z folią (średnica x szerokość) 
mm Ø 300 x 600 

Wysokość podajnika mm 870 
Wymiary maszyny  mm 2.390 x 1.190 x 1.680 

Zalecana folia  
Poliolefina 9 – 38 

mikronów 
Waga maszyny netto/brutto  kg 677/813 

WBUDOWANY TUNEL OPCJA „POWROTU” DO POJEDYNCZEGO OPERATORA 

MASZYNA EKONOMICZNA 

W PEŁNI ELEKTRYCZNA 

EKSTREMALNIE KOMPAKTOWA 



 
PRATIKA 55 SMART 
Przewagi i zalety PRATIKA 55 SMART nad poprzednimi modelami: 
 

Poprzednie modele: 
Konfiguracja z maszyną + standardowy tunel do obkurczania: 

 Przestrzeń robocza – 20,8 m2 

 Ilość operatorów – 2 osoby 
 

 
 

PRATIKA 55 SMART 
Konfiguracja z maszyną PRATIKA 55 SMART + podajnik po obwodzie: 

 Przestrzeń robocza – 13,6 m2 

 Ilość operatorów – 1 osoba 

 Maszyna może być ustawiona w kącie pomieszczenia 
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PRATIKA 55 SMART 

 
Główne cechy PRATIKA 55 SMART – maszyny do pakowania w folię termokurczliwą: 

 System zgrzewania folii typu „L” 

 PLC model M221 firmy Schneider Electric z 
możliwością nazwania I zapisania 128 programów 
użytkownika 

 Panel sterowania oparty na 4,3’’ kolorowym 
wyświetlaczu dotykowym 

 Interfejs komunikacyjny USB i SD 

 Silnik bezszczotkowy produkcji Schneider Electric 

 Urządzenie do mikroperforacji z możliwością regulacji 
napięcia folii na regulatorze wysokości produktu 

 Trójkąty i pręt zgrzewający z regulacją wysokości 

 Otwarcie pręta zgrzewającego może być regulowane 
na dotykowym panelu sterowania 

 Prędkość podajnika 
(doprowadzającego/odprowadzającego) regulowana 
za pomocą programowalnego falownika firmy 
Schneider Electric, model Altivar (opcja) 

 Przyłącza do zarządzania dodatkowym podajnikiem 
załadowczym i wyładowczym 

 Standardowe podajniki zgodne z najściślejszymi 
regulacjami obowiązującymi w sektorze spożywczym 
(FDA) i całkowicie antystatyczne 

 Napędzany nawijak folii odpadowej 
 

Zalety i przewaga konkurencyjna PRATIKA 55 SMART: 

 Bezszczotkowy serwo-silnik Schneider Electric 

 Kontrola logiczna przez PLC Schneider Electric 

 Zasilanie elektryczne, nie pneumatyczne 

 Kolorowy, dotykowy panel sterowania 

 Kompaktowe rozwiązanie 

 Wysoka efektywność kosztowa 

 Asysta zdalna (opcja) 

 Zintegrowany system rozwiązywania problemów i 
awarii 

 Przycisk włączania/wyłączania komunikacji 
bezprzewodowej opcja) 

 
Opcje wyposażenia dodatkowego: 

 Zestaw podajnika „powrotnego” 

 Prowadnice odprowadzające wraz z zestawem 
pionowych rolek 

 Falownik do zmiany prędkości podajnika 

 Zestaw z półką załadowczą, wykonany ze stali 
nierdzewnej 

 Przezroczysta osłona do zestawu podajnika 
„powrotnego” 

 Zestaw fotokomórki pionowej 

 Bezprzewodowy zestaw panelu z przyciskami 

 Aplikator systemu etykietek „Easy Open” – 
rewolucyjna technologia, pozwalająca na łatwe i 
szybkie rozpakowywanie produktów, spakowanych w 
folię termokurczliwą (rysunek poniżej) 

 
 Suport aplikatora 

 
Cechy folii termokurczliwej, poliolefinowej: 

 Folia poliolefinowa, dzięki błyszczącej powierzchni, 
powoduje, że produkt wygląda bardziej elegancko i 
luksusowo na półce sklepowej 

 Rewelacyjne właściwości optyczno-wizualne 

 Bardzo wysoka odporność mechaniczna 

 Folia zachowuje swoje właściwości fizyczne nawet w 
niskiej temperaturze 

 Nadaje się do bezpośredniego kontaktu z żywnością 

 Wysoka wytrzymałość na rozciąganie  

 Bardzo dobre właściwości do zgrzewania i obkurczania 

 
 


