Fillflex - de flexibla
fyllningsmaskinerna.

Fyller alla flytande
produkter i alla
storlekar och typer
av emballage
Fillflex fyllningsmaskiner
En Fillflex kan utrustas med en mängd olika pumpar, utkastare, ventiler,
bottenfyllare och annan utrustning. På så sätt finns det alltid en kombination
som passar just dina produkter och emballage.

Rätt maskin för din produkt
• Christian Berner är en kostnadseffektiv leverantör av marknadens bästa
maskiner för förpackning, fyllning och förslutning.
• Mångårigt samarbete med välkända partners, t.ex. Automated Packaging
System, Feige, GSP och Haver & Boecker.
Vårt jobb är att finna rätt förpackningsmaskin för din produkt. Detta gäller
såväl för liten bordsapparat som för en större helautomatisk maskin eller linje.
Vi vänder oss huvudsakligen till dig inom livsmedels-, läkemedels-, färg- och
lackindustrin samt kemisk/teknisk industri.

Hösten 2016 förvärvades
Fillflex AB av Christian Berner AB

Halvautomatisk fyllning
Det absolut enklaste sättet att komma igång med en effektiv produktion.
Fyllningen startas t.ex. med en pedal och emballagen hanteras manuellt.
Fillflex stoppar fyllningen när emballaget är fyllt.

Helautomatisk fyllning
Vid helautomatisk fyllning används Fillflex som en fyllningsstation
tillsammans med ett transportband. Fillflex Compact är från fabrik
förberedd för automatisk fyllning.

Sekvensfyllning

Duplexfyllning

Ge din fyllningsmaskin ännu högre
fyllningskapacitet. Fillflex Compact
Sequence fyller upp till fyra
emballage i rad, ett efter ett, med
en enda fyllningsmaskin.

Fillflex Duplex har två fack där du
placerar emballage. När det första
emballaget är fyllt, kopplar fyllaren
automatiskt över till det andra och
börjar fylla.

Enkel installation
Alla Fillflex-maskiner installeras enligt
’plug and play’:

Enkel att använda
Alla inställningar görs på Fillflex
manöverpanel. Operatören
kan lätt ändra och justera
fyllningsvolym, -hastighet och
andra parametrar, även i ett
sammansatt fyllningsprogram.

1.

Ställ maskinen på plats.

2.

Anslut utkastare och slangar.

3.

Anslut till ett jordat uttag.

4.

Kör igång!

Expandera med Fillflex
Fillflex är förberedd för helautomatisk drift och klar att styras
med signaler från ett transportband. Det innebär att du kan
använda samma maskin när din verksamhet expanderar.

Stort volymregister
Använd samma fyllare för såväl små konsumentförpackningar
som för stora distributionsemballage. Fillflex håller koll på hela
fyllningsförloppet.
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Enkel att rengöra
Konventionella kolvfyllare har många delar
som måste rengöras – Fillflex har bara två.
Fillflexpumparna är dessutom lätta att
demontera och rengöra,
Rengöra
vanligtvis utan verktyg.
kolvfyllare:
- Kolv
- Cylinder
- Inloppsventil
- Utloppsventil
- Ventilhus

Rengöra
Fillflex:
- Pumphus

Enkel och robust
konstruktion
Fillflex-systemet bygger på en
enkel princip och arbetar med
ett eget innovativt styrsystem
– en helt annan konstruktion än
konventionella kolvfyllare.

- Pumphjul

Ett komplett system för alla typer av fyllningar
Genom att kombinera de olika Fillflex-modellerna med pumpar, ventiler och
andra tillbehör, kan Fillflex klara så gott som alla typer av fyllningar.

Om det kan pumpas,
kan Fillflex fylla det
Alkydolja, bönor,

dressing

, färdig mat, färg, gröt,

honung, juice, kola, kräm, köttfärssås, lim, lösningsmedel,

mjukost
rostskyddsmedel

majonnäs, marmelad, matolja,
paté, potatissallad,

sallad

, näsdroppar, olja,
,

, salva, schampo, senap, sillinläggningar, slippasta, smör,

svagdricka
västkustsallad

soppa, stuvning,

, sylt, sylta, sås, tvål, vin,

, yoghurt, ärtsoppa och mycket annat.

Det finns alltid en
lämplig Fillflex för din
produkt, dina emballage
och din verksamhet.
Läs mer på
christianberner.se/fillflex

Hjälper industrin med
tekniska lösningar,
produkter och service
Vi letar upp produker av toppkvalitet från
ledande tillverkare i Europa och USA.
Vi har ett tätt samarbete och har därför koll på
produktnyheter och tack vare att vi känner till
kundernas behov kan vi vara med och påverka
tillverkarnas utvecklingsarbete.
Så gör vi vägen till en kostnadseffektiv
produktion rakare och snabbare.
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