




Kartoniarki
Cartoners

SYSTEM FORMOWANIA OPAKOWAŃ TYPU TRAY - FK30

Formowanie kartonów z płaskich rozkrojów.

Możliwość formowania wielu formatów.

Maszyna może formować kartony z różnych materiałów.

Karton kształtowany jest za pomocą stempla.

System klejowy.

Wydajność:

Do 40 kartonów na minutę 

(uzależniona od kształtu kartonu, 

wymiarów oraz rodzaju materiału).

Wymiary standardowych 

kartonów:

Długość 100-450 mm.

Szerokość 80-200 mm.

Wysokość 20-250 mm.

Carton forming from flat blanks.

Different formats on one machine.

Machine is able to forming cartons from

different material type.

Carton is formed from flat blank using stamp.

Glueing system.

Speed:

Up to 40 cartons per minute 

depending on carton shape, 

dimension and material type.

Dimensions of standard 

cartons:

Lenght 100-450 mm.

Width 80-200 mm.

Height 20-250 mm.

TRAY FORMING SYSTEM - FK30
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Wydajność:

Do 20 kartonów na minutę 

uzależniona od wielkości kartonu 

oraz gramatury tektury.

Standardowe rozmiary kartonów:

Długość 200-600 mm.

Szerokość 200-400 mm.

Wysokość 120-400 mm.

Speed:

Up to 20 cartons per minute 

depending on the size of the carton 

and  the cardboard thickness.

Standard carton size:

Length 200-600 mm.

Width 200-400 mm.

Height 120-400 mm.

SYSTEM FORMOWANIA KARTONÓW CZTEROKLAPOWYCH TYPU FEFCO (American Box)
FEFCO ( AMERICAN BOX ) FORMING SYSTEM

W pełni automatyczna formierka kartonów czteroklapowych 

( american box ) umożliwiająca zaklejenia dna kartonu taśmą 

samoprzylepną. 

Łatwa zmiana formatu kartonów dzięki specjalnym 

nastawnikom oraz licznikom.

Urządzenie może zostać wyposażone również 

w system zaklejania górnych flap kartonu.

A fully automatic American box forming machine that allows 

to seal the bottom of the carton with self-adhesive tape.

Easy change over of cardboard boxes thanks 

to special adjusters and counters.

The device can also be equipped with a sealing system 

for the upper flaps of the box.

www.teccon.pl



Kartonowanie zbiorcze
Case Packers

SYSTEM PAKOWANIA ZBIORCZEGO PICK & PLACE
PICK & PLACE CASE PACKING SYSTEM

System pakowania typu pick and place 

z opcją pakowania bocznego.

Różnorodne systemy grupowania 

dostosowane do wymagań klienta.

Rozwiązanie dostosowane do przemysłu: 

mleczarskiego, chemicznego, spożywczego 

oraz farmaceutycznego.

Pick & Place packing system with option for sideloading.

Machine ready for: dairy, food, chemical and pharmaceutical 

industry.

Different grouping solutions for different customer requirements.

Wydajność:

Do 15 kartonów zbiorczych na minutę uzależniona 

od wzoru pakowania oraz rozmiarów kartonu. 

Rozwiązanie dedykowane dla produktów 

takich jak: kartoniki jednostkowe, kubeczki, 

butelki, blistry, torebki etc.

Wymiary standardowych kartonów:

Długość 280-450 mm.

Szerokość 200-320 mm.

Wysokość 200-400 mm.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Speed:

Up to 15 cartons per minute depending 

on the pack pattern and carton dimension.

Solution is dedicated for products as below:

carton boxes, cups, bottles, 

blisters, pouches etc.

Dimensions of standard cartons:

Lenght 280-450 mm, 

Width 200-320 mm, 

Height 200-400 mm.

System umożliwia nakładanie topperów na kubeczki z jogurtem. 

Aplikacja może zostać wykorzystana do innych produktów.

Wydajność do 10 000 kubeczków / godzinę.

Możliwość obsługi różnych średnic oraz wysokości kubeczków 

na jednej maszynie.

System umożliwia wcześniejszą depaletyzację kubeczków 

z kartonowych tacek.

The system allows to put toppers on cups with yoghurt. 

The application can be used also for other products.

Speed up to 10,000 cups / hour.

Possibility to handle different diameters and heights of cups on one machine.

The system enables earlier depalletization of cups from cardboard trays.
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Wydajność: 

uzależniona od konfiguracji 

produktów na kartonowych 

tackach.

Zakres standardowo obsługiwanych 

tacek:

Długość 100-600 mm.

Szerokość 80-400 mm.

Wysokość 200-250 mm.

Speed:

The performance depends 

on the configuration of the products 

on the cardboard trays.

Range of standard supported 

trays:

Length 100-600 mm.

Width 80-400 mm.

Height 200-250 mm.

SYSTEM NAKŁADANIA TOPPERÓW NA KUBECZKI PLASTIKOWE
PICK & PLACE TOPPER SYSTEM FOR PLASTIC CUPS



Kartoniarki
Cartoners

KARTONIARKA ZBIORCZA WA 201
CASE PACKER WA 201

Możliwości pakowania produktów w karton: wrap around, 

open tray, tray & hood (z pokrywą do środka lub na zewnątrz).

Wydajność do 20 kartonów zbiorczych / min.

Wydajność do 180 produktów jednostkowych / min.

Wymienny system grupowania dla różnych 

układów grupujących.

Packaging options: wrap around, open tray, tray & hood 

(hood inside or outside the box).

Capacity up to 20 cases / min.

Capacity up to 180 unit packs / min.

Replaceable grouping system for different grouping patterns.

Wydajność:

Do 20 kartonów zbiorczych 

na minutę uzależniona od kształtu 

kartonu jego wymiarów oraz typu 

materiału,z którego jest wykonany.

Standardowe wymiary 

kartonów:

Długość 100-450 mm.

Szerokość 80-200 mm.

Wysokośc 20-250 mm.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Speed:

Up to 20 cartons per minute 

depending on carton shape, 

dimension and material 

type.

Dimensions of standard 

cartons:

Lenght 100-450 mm.

Width 80-200 mm.

Height 20-250 mm.

PODAJNIK ODŚRODKOWY
CENTRIFUGAL FEEDER

Podajnik obrotowy umożliwiający orientowanie produktu 

wysypanego luzem w uszeregowaną grupę, którą następnie 

można przekazać do sekcji pakującej.

Możliwość wykorzystania zarówno w przemyśle spożywczym, 

chemicznym, farmaceutycznym oraz non - food.

Rotary conveyor enables product orientation

poured loose into a lined up group, then

can be forwarded to the packing section.

Can be used both in the food industry,

chemical, pharmaceutical and non-food.

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

Standardowe wymiary:

Średnica 1000-1800 mm.

Wysokość 1000-1500 mm.

Standard dimensions:

Diamater 1000-1800 mm.

Height 1000-1500 mm.

www.teccon.pl



Paletyzacja
Palletization

PALETYZATOR KOLUMNOWY
COLUMN PALLETIZER

Paletyzator kolumnowy sprawdzi sie doskonale 

w pomieszczeniach o małej kubaturze. 

Nie bez znaczenia jest również jego mała wysokość, 

która pozwala ulokować go w niskich 

halach produkcyjnych.

PALETYZATOR KARTEZJAŃSKI
CARTESIAN PALLETIZER

Przenośnik zasilający - opcja.

Wykonanie: stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna.

Zasilanie: ~ 2,2 kW, uzależniona od wielkości kartonu, 

jego wagi oraz wydajności.

Magazynek palet oraz przekładek - opcja.

Wysokość układanego stosu - do 2000 mm.

System wymienny chwytaków - opcja.

Przenośnik zasilający - opcja.

Wykonanie: stal malowana proszkowo lub stal nierdzewna.

Zasilanie: ~ 2,2 kW, uzależniona od wielkości kartonu, 

jego wagi oraz wydajności.

Magazynek palet oraz przekładek - opcja.

Wysokość układanego stosu - do 2000 mm.

System wymienny chwytaków - opcja.

Infeed conveyor - optional.

Machine can be made of powder coated or stainless steel.

Power:~ 2,2 kW, depending on carton dimension and capacity.

Pallet and spacers magazine - optional.

Height of stack - up to 2000 mm.

Interchangeable grippers system - optional.

The column palletizer will be perfect for halls with 

a small cubic capacity. Its low height is also important, 

as it allows to locate it in low production halls.
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Paletyzator kartezjański to prosta i zarazem bardzo 

funkcjonalna stacja pakująca. Jej ogromną przewagą 

jest możliwość układania produktów pod siebie 

co pozwala znacznie zmniejszyć powierzchnię 

zajmowaną przez taki zestaw.

Cartesian palletizer is a simple and at the same time 

very functional packing station. Its great advantage 

is the possibility of stacking products under it, which 

allows to significantly reduce the space occupied 

by such a set.

Infeed conveyor - optional.

Machine can be made of powder coated or stainless steel.

Power:~ 2,2 kW, depending on carton dimension and capacity.

Pallet and spacers magazine - optional.

Height of stack - up to 2000 mm.

Interchangeable grippers system - optional.






