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SYNTHESIS INOX to maszyna do pakowania w folię termokurczliwą, której korpus 

został wykonany ze stali nierdzewnej. 

 

SYNTHESIS 

INOX
PAKOWANIE W FOLIĘ 

TERMOKURCZLIWĄ

 Synthesis Inox jest maszyną kloszową, 

wykonaną ze stali nierdzewnej o symbolu: 

AISI304. Urządzenie wykonane tak, żeby w 

optymalny sposób wykorzystać przepływ 

gorącego powietrza w komorze grzewczej. 

Rozwiązanie idealne dla producentów żywności. 

Maszyna posiada nowoczesny, opatentowany 

na całym świecie, system wentylacji. 
  

 

Na zdjęciu: maszyna do pakowania produktów w folię termokurczliwą, SYNTHESIS INOX, włoskiej firmy MINIPACK-TORRE 



 
SYNTHESIS INOX 

 

MINIPACK-TORRE od 40 lat wytwarza znakomite maszyny do pakowania produktów w folię termokurczliwą. Firma, 

bazując na długoletnim doświadczeniu, obecnie wprowadza na rynek kloszowe maszyny, model: SYNTHESIS INOX. 

Maszyny te są wynikiem ponad 20 lat badań i eksperymentów prowadzonych całkowicie przez Minipack-Torre. W 

wyniku tych badań powstała maszyna zaawansowana technologicznie, z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie 

zgrzewania i wentylacji.  

Maszyny Synthesis Inox wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu idealnie sprawdzają się przy pakowaniu 

artykułów spożywczych, a w szczególności: pizzy, różnych rodzajów pieczywa, ciasteczek i innych wyrobów 

cukierniczych. 

 

Cechy urządzenia SYNTHESIS INOX: 

• Korpus maszyny wykonany ze stali nierdzewnej 

AISI 304 

• Przeznaczenie – pakowanie wyrobów 

cukierniczych i piekarniczych (pizza, pieczywo, 

ciastka) przy zachowaniu maksimum higieny, 

czystości oraz w prosty i szybki sposób 

• Nowy, opatentowany na całym świecie system 

wentylacyjny, umieszczony z tyłu maszyny, 

pozwalający na zachowanie stałej temperatury bez 

przegrzewania maszyny 

• Tak rozwiązany system wentylacyjny i brak silnika, 

wentylatora i wykładziny w dolnej części komory 

zgrzewającej pozwalają na łatwe oczyszczenie 

komory i zachowanie czystości niezbędnej przy 

pakowaniu żywności 

• Większa wydajność maszyny jest gwarantowana 

przy zastosowaniu różnych rodzajów folii 

• Maszyna posiada 2 tryby pracy: 

o zgrzewanie + obkurczanie 

o tylko zgrzewanie  

• Zgrzewanie i obkurczanie odbywa się 

jednocześnie, podczas jednego cyklu pracy; 

sterowanie tym procesem odbywa się poprzez 

zaprogramowanie na panelu sterowania, a dane są 

wyświetlane na graficznym wyświetlaczu 

• Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii 

oszczędność energii w maszynach Synthesis Inox 

sięga 20% 

• Maszynę łatwo się czyści dzięki umieszczeniu 

wentylatora w tylnej części 

• Kółka z hamulcem do przesuwania maszyny 

• Regulowana wysokość skoku klosza 

• Nóż zgrzewający pokryty teflonem 

• Produkcja: Minipack-Torre (Włochy) 

Dane techniczne: 

• Zasilanie: 230 V – 1 faza – 50/60Hz 

• Maksymalne zużycie prądu: 3,2 kW 

• Panel sterowania z 6 programami 

• Wydajność: do 300 pakunków/godz. 

• Wymiary użytkowe prętów zgrzewających: 530 x 

390 mm 

• Maksymalna średnica rolki z folią: 260 mm 

• Maksymalna szerokość rolki z folią: 600 mm 

• Wysokość blatu roboczego: 915 mm 

• Wymiary maszyny (*z podniesioną pokrywą): 

o Długość: 1.280 mm 

o Szerokość: 780 mm 

o Wysokość: 1.180 (*1.400) mm 

• Wymiary maszyny spakowanej do transportu: 

o Długość: 1.350 mm 

o Szerokość: 960 mm 

o Wysokość: 820 mm 

• Waga maszyny 

o Sama maszyny: 100 kg 

o Z opakowaniem: 134 kg 

Opcje wyposażenia dodatkowego: 

• Napędzany nawijak folii odpadowej 

• Dodatkowy, zewnętrzny odwijak folii 

 

Zapakowany produkt: 

 

 

 

 

Opracowanie: IZIPAK na podstawie materiałów Producenta 


