
VOOR HOGE FLEXIBILITEIT  
IN ZAKVORM ONTWERP

De highlights.
• Vlakke zakken, Stabilo Seal en Doypack-achtige stazakken 

met Zip (RoPack) op één machine
• Tot een snelheid van 105 stazakken per minuut met Zipper
• Snelle formaatwisseling tussen verschillende zakvormen
• Eenvoudig en efficiënt begassen is mogelijk om de  

houdbaarheid te verlengen 
 

• Hoge efficiëntie en snellere reiniging bij het Sealen  
dankzij Sense & Seal-productdetectie

• “Stripper” -functie voor een verbeterd vulvolume
• Bijzonder geschikt voor snoepjes met “dubbele twist”

Passion for packaging

BVC 260/400 FLEXIBLE –  
VORM-, VUL- EN SLUITMACHINE

Winnaar van 
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Supplier 
Excellence 

Award 2019.

Tot een snelheid van  
105 stazakken per minuut  
met Zipper!



De voordelen van de ROVEMA BVC flexibele machine.
Doypack-achtige RoPack-zakken, even visueel aantrekkelijk 
als horizontaal vervaardigde zakken, maar met alle voordelen 
van verticale verpakking: b.v. lagere bedrijfskosten, grotere 
flexibiliteit en een kleinere machine voetafdruk.

Verschillende zaktoepassingen mogelijk:  
b.v. zipper, etiket voor het opnieuw sluiten of openen van de 
verpakking

„Met laserperforatie „Stripping“ -functie voor een 
verbeterde vulverhouding:  
de afdichtbekken geleiden het product voorzichtig in de zak; 
tegelijkertijd blijft het afdichtingsgebied schoon en vrij van 
product - vooral belangrijk voor producten met dubbele twist.

Sense & Seal-productdetectie beschermt de sealbekken 
tegen vuil en beschadiging - zelfs als het product zich in het 
sealgebied bevindt. Sense & Seal zorgt voor een hoge 
machinebeschikbaarheid en consistente naadkwaliteit.

Geen offset in de bovenste naad door automatische 
randcontrole met ultrasone detectie en servomotorisch 
aanpassing.

Grondstof besparend verpakkingsproces dankzij het 
verticale continue proces - bijna alle samengestelde verpak-
kingsmaterialen, zelfs in dunne verpakkingskwaliteiten, kunnen 
worden verwerkt.

Hygiënische en snelle reiniging doordat het productgebied 
gescheiden is van het aandrijfgebied. Ruimtebesparende 
integratie van extra onderdelen of accessoires (bijv. printer, 
etiketteerder, applicators voor hersluitingen of zipper).

Technische specificaties.

BVC 260 Flexible
RoPack met zip*

BVC 400 Flexible
RoPack met zip*

Nominale output (Z/min.) tot 105 tot 80

Sealdruk (N) 6000 8000

Formaatbereik (mm) tot 260 tot 400

* Voor andere zakvormen zijn technische gegevens van standaard BVC  
 van toepassing.Technische wijzigingen voorbehouden. 
 Prestatiegegevens afhankelijk van product en verpakkingsmateriaal.

BVC 260/400 FLEXIBLE –  
VORM-, VUL- EN SLUITMACHINE
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Verzegelde 
Zak 3-zijden 

Verzegelde 
Zak 3-zijden 

met Zip 

Verzegelde 
Zak 4-zijden 

Verzegelde 
Zak 4-zijden 

met Zip

Stabilo Seal RoPack RoPack met 
plakrand 

RoPack Zip 

Vlakke Zak Kettingzakken Gevouwen Zak Blokbodemzak 

Ook verkrijgbaar in roestvrijstaal.


