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Az indukciós zárás azon ritka technológiák egyike, amelyek 

használatával mindannyian nyerünk.

A gyártók egyszerre szeretnék optimalizálni a gyártási költségeket és a lehető legjobb 
minőségben és állapotban eljuttatni termékeiket a vásárlókhoz. 

Számos csomagolási technológiánál ezt az egyensúlyi optimumot csak úgy lehet elérni, 
ha megalkuvást teszünk vagy a költségek, vagy a minőség tekintetében. Az indukciós 
zárással csomagolt termékeknél nincs szükség kompromisszumra

Ha a fogyasztó egy adott márka mellett dönt, akkor azt várja el, hogy az mindig 
teljesítse az elvárásait.

INDUKCIÓS ZÁRÁS – JOBB...

A GYÁRTÓ A FOGYASZTÓ

  

A BOLYGÓ

 

 
SZÁLLÍTÁSA KEVESEBB 
KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁSSAL JÁR

EGYSÉGRE ESŐ 
KÖLTSÉGCSÖKKENÉS 

 KÖLTSÉGEK LE

EGYÉRTELMŰEN 
LÁTHATÓ MEGBONTÁS 

HOSSZÚ POLCON 
TARTHATÓSÁGI IDŐ 

KEVESEBB MŰANYAG
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Az indukciós zárás megőrzi az élelmiszerek aromáját, 
színét és ízét, valamint meghosszabbítja a termékek polcon 
tarthatósági idejét, legyen szó fehérjeporról, mártásról vagy 
éppen fűmagról. 

A szivárgások kiküszöbölésével csökkenti a 
termékveszteséget, és alkalmassá teszi termékeit a nagy 
webáruházakon keresztüli kiszállításra. Emellett megvédi 
nagy gonddal felépített márkanevét a hamisítástól, 
a légzáró fólia pedig egyértelműen bizonyítja, hogy a 
terméket senki sem próbálta meg felnyitni a szállítás vagy 
a szupermarket polcán való tárolás során. 

Hihetetlenül hangozhat, de ezek az előnyök nem növelik 
meg a csomagolási költségeket. Épp ellenkezőleg: az 
indukciós zárás révén fokozhatja cége termelékenységét, 
és csökkentheti a palack és a kupak tömegét, ezáltal az 
egy egységre eső költségeket.  A műanyag csomagolás 
tömegének csökkentése egyúttal a szállítási költségeket 
is mérsékeli – még kifizetődőbbé téve a technológia 
alkalmazását.

A megoldás környezetvédelmi szempontból is előnyös 
– a hermetikus zárófóliának köszönhetően nem 
kell tépőszalagot elhelyezni a palackon, jelentősen 
megkönnyítve a csomagolás újrahasznosítását, így a 
műanyag palackok ténylegesen újrahasznosíthatók, és nem 
végzik a depóniákon.

Az indukciós zárás védi nagy gonddal felépített márkanevét, 
a környezetet és üzlete nyereségességét.

Az Enercon Industries a világ 
vezető zárófólia hegesztő márkája 
és az indukciós zárófólia hegesztő 
technológia legnagyobb szállítója 
és telepítője szerte a világon.
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MIT ÉRTÜNK INDUKCIÓS ZÁRÁS ALATT?

Az indukciós palackzárás vagy zárófólia hegesztés, 
nagyon egyszerű, jól áttekinthető folyamat

Az indukciós tekercs szabályozott 
elektromágneses mezőt gerjeszt, 
amely energiát ad át a fóliára, azonnal 
felmelegítve azt.

ALUFÓLIA

KUPAK

INDUKCIÓS  
FŰTŐ
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A kupakolt tartály ezután elhalad az indukciós palackzáró 
alatt, ahol az elektromágneses mezővel energiát sugároz a 
kupakon belüli fóliára, ami így felmelegszik.

A hő megolvasztja a záróanyagot a fóliabetéten. Miután 
a záróanyag lehűl, a betét a tartály nyakára tapad – a 
záródás hermetikus (légmentes) zárás.

Számos különféle béléstípus létezik, amelyek a 
forró, hideg vagy szobahőmérsékletű termékekhez 
használhatók. A doboz és a kupak anyaga, valamint a 
csomagolandó termék jellege mind-mind befolyással van 
arra, hogy milyen típusú fóliát kell választani.

Ugyan nem foglalkozunk fóliabélések gyártásával, de 
szorosan együttműködünk az összes nagyobb gyártóval, és 
alkalmazási területek, illetve termékek széles körével van 
tapasztalatunk.
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AZ INDUKCIÓS HŐVEL VÉGZETT ZÁRÁS ELŐNYEI

VÉDJE NYERESÉGÉT

EGYSÉGRE ESŐ KÖLTSÉGCSÖKKENÉS

KIKÜSZÖBÖLI A SZIVÁRGÁST ÉS A 
TERMÉKVESZTESÉGET

CSÖKKENTETT SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

ALACSONY TELJES TULAJDONLÁSI 
KÖLTSÉG – HOSSZÚ ÉLETTARTAM, KIS 
KARBANTARTÁSIGÉNY

A WEBÁRUHÁZAK KÖTELEZŐEN ELŐÍRJÁK 
A FOLYADÉKOKHOZ ÉS KRÉMEKHEZ

VÉDJE MÁRKANEVÉT

MEGŐRZI A SZÍNEKET, ÍZEKET ÉS 
AROMÁKAT

HOSSZÚ POLCON TARTHATÓSÁGI IDŐ 

CSÖKKENTI AZ OXIDÁCIÓ MÉRTÉKÉT

EGYÉRTELMŰEN LÁTHATÓ MEGBONTÁS

JAVÍTJA A MÁRKA PRESZTÍZSÉT, ÉS SEGÍT 
KIKÜSZÖBÖLNI A HAMISÍTÁST 
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AZ INDUKCIÓS HŐVEL VÉGZETT ZÁRÁS ELŐNYEI

„Az indukciós zárás védi nagy 
gonddal felépített márkanevét, 

a környezetet és üzlete 
nyereségességét.”

VÉDJE A KÖRNYEZETET

CSÖKKENT MŰANYAG CSOMAGOLÁS 

SZÁLLÍTÁSA KEVESEBB KÁROSANYAG-
KIBOCSÁTÁSSAL JÁR
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ENERCON INDUKCIÓS LEZÁRÓ KÉSZÜLÉKEK 
Napi szinten dobozok tucatjainak vagy éppen ezreinek 
lezárására képesek.

Az indukciós zárási technológiák jelenleg 

elérhető legszélesebb választékát kínáljuk.

Melyik a legmegfelelőbb Önnek?

Super Seal™ Junior

Ideális induló vállalkozásoknak, 
termékellenőrzési célra és 
laboratóriumok számára.

A világ legnépszerűbb indukciós 

zárófólia-hegesztőinek legújabb 

generációja

(kézi)
Super Seal™ Range

(300, 400, 600)

VONALAK FUTNAK MAX. 30 MÉTER PERCENKÉNT KIS MENNYISÉGŰ
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Az indukciós zárási technológiák jelenleg 
elérhető legszélesebb választékát kínáljuk.

CE- és EMC-kompatibilis lezáró készülékeink kompakt 
méretűek és léghűtéses rendszerűek. Higiénikus, mindig 
azonos minőségű és megbízható lezárást garantálnak 
a lehető legalacsonyabb tulajdonlási költségek 
mellett, hiszen nagyon üzembiztosak, kedvező áron 
karbantarthatók és csökkentik a fix költségeket.

Emellett az Enercon kínálja az indukciós tekercsek és 
zárófejek legszélesebb választékát, így termékeink olyan 
szokatlan formájú és méretű kiszerelések lezárására 
is képesek, amelyek más gyártók berendezéseivel nem 
kezelhetők.

Kétféle energiatakarékos tekercstípust kínálunk – az 
alagutas tekercset és a lapos tekercset. Mindegyikből több 

változat létezik, így Ön is megtalálja a palackjai és kupakjai 
méretéhez és típusához tökéletesen illeszkedő tekercseket. 
Tökéletes, ingadozás nélkül kiváló minőségű palackzárást 
biztosítanak 15-től 150 mm-ig.

Az alagutas tekercsek nagyobb feldolgozási mennyiségeket 
tesznek lehetővé, mint a hagyományos lapos tekercsek, 
míg a lapos tekercsek segítségével különféle méretű 
palackok lezárása végezhető ugyanazon a gyártósoron, a 
tekercsek cseréje nélkül. 

A rozsdamentes acél állvány jóvoltából berendezésünk 
minden iparágban használható, beleértve az 
élelmiszergyártást és a tisztatéri környezetet is.

Super Seal™ Touch Super Seal™ Max 

Átlagosnál gyorsabb sorse-

bességeknél kitűnő
A világ leggyorsabb sorain 

működik

VONALAK FUTNAK MAX. 40 MÉTER PERCENKÉNT VONALAK FUTNAK MAX. 100 MÉTER PERCENKÉNT
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THE SUPER SEAL™ RANGE 
Indukciós lezárás egyszerűen.

A Super Seal™ Junior elérhetővé teszi 
a kiváló minőségű indukciós lezárási 
technológiát az induló vállalkozások, 
a termékellenőrzési műveletek és a 
kisszériás gyártási folyamatok számára.
 
Kompakt és strapabíró kivitele ideális hordozható lezáró 
berendezéssé teszi minden olyan gyártási környezetben, 
ahol megbízhatóságra és állandó minőségre van szükség.  

A Junior olyan, a minőség javítását elősegítő tartozékokkal 
– pl. tételszámlálókkal és fóliahiány-jelzőkkel – van 
felszerelve, amelyek gyakran csak a gyártósorba integrált 
gépeken találhatók meg.

Ez az egyszerűen kezelhető lezárókészülék 15-től 150 
mm-ig terjedő kupakátmérőkkel használható.

Super Seal™ Junior

kézi

Ideális induló vállalkozásoknak, termékel-

lenőrzési célra és laboratóriumok számára.

KIS MENNYISÉGŰ
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A Super Seal™ egyszerűen beépíthető a 
meglévő gyártósorokba. Ezek a nagyon 
kedvelt modellek világszerte nap mint 
nap palackok ezreit zárják le, és messze 
földön híresek a megbízhatóságukról és 
strapabíróságukról. 

A teljes körűen állítható rozsdamentes acél állvány 

számos különféle palackméret befogadására képes, 

lezárótekercseink széles választéka pedig különböző 

palackméretek és -formák kezelésére képes.

Ezek a strapabíró lezárókészülékek 15-től 150 mm-ig 
terjedő kupakátmérőkkel használhatók.

Super Seal™ 

300, 400, 600 

A világ legnépszerűbb indukciós zárófólia-

hegesztőinek legújabb generációja.

VONALAK FUTNAK MAX. 30 MÉTER PERCENKÉNT
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THE SUPER SEAL™ TOUCH RANGE 
A napjainkban elérhető legkifinomultabb lezárókészülékek

A Touch termékcsaládot két indukciós 
lezárókészülék alkotja – a Super Seal™ 
Touch és a Super Seal™ Max. 
 
A Super Seal™ Touch sorozat ideális 
olyan csomagolási környezetekhez, ahol 
percenként akár 100 métert is megtevő 
gyártósorokat használnak.

Super Seal™  
Touch Range

Ideálisak a nagyszériás 

gyártósorokhoz

VONALAK FUTNAK MAX. 100 MÉTER PERCENKÉNT
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THE SUPER SEAL™ TOUCH RANGE 
A napjainkban elérhető legkifinomultabb lezárókészülékek

Ezek a fejlett indukciós lezárókészülékek megbízható 

lezárást tesznek lehetővé a különféle üzemi 

tartományok révén, amelyek kiegyenlítik a kupakok, a 

bélések és a palackok váltakozását.

A Super Seal™ Touch és a The Super Seal™ Max 

egyaránt többnyelvű, receptkezelést is lehetővé 

tevő érintőképernyővel rendelkezik, amelynek 

jóvoltából a felhasználók egyszerűbben végezhetik el 

a beállítást, és jobban az irányításuk alatt tarthatják 

a folyamatokat, ami megkönnyíti a használatot, és 

fokozza a termelékenységet.

A Super Seal™ Touch a legnagyobb teljesítményű 

kompakt egytekercses gépünk, amely percenként 

legfeljebb 40 méteres sebességű gyártósorokhoz 

használható.

A Super Seal™ Max a leggyorsabb, gyártósorba 

integrált lezárókészülék 

a piacon, amely kettős tekerccsel ellátva 

nagy sebességű, percenként akár 100 métert is 

megtevő csomagoló gépsorokban is használható.
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Értékesítőink valamennyi iparág folyamataihoz kiválóan 
értenek. Kiterjedt tapasztalatuk van a gyártási csomagolás 
területén, és a megfelelő palack, kupak és fólia 
kiválasztásában is szolgálhatnak hasznos tanácsokkal. 
Rendszeresen próbazárások útján bizonyítjuk ügyfeleink 
számára, hogy nyugodtan megvásárolhatják az érintett 
megoldást, mert jó minőségű zárást biztosít.

Gépeink minőségi alkatrészekből készülnek, tartósak, 
kevés karbantartást igényelnek, és évről évre egymás után 
csak zárják és zárják a palackokat.

Szervizmérnökeink gyári oktatásban részesültek 
valamennyi típusunk karbantartásából és javításából, 
és munkájukat alkalmazási és műszaki támogatási 
tanácsadók egész csapata segíti. Ha valamelyik gépünk 
esetleg mégis meghibásodna, a raktárunkon lévő számos 
különféle pótalkatrész közül a szükséges komponens 
azonnal kiszállítható, emellett gyári vagy 
helyszíni javítást is vállalunk a gép állásidejének 
csökkentése érdekében.

Az Enerconnál immár 40 éve folyamatosan gyártjuk 
a gépeket, illetve biztosítjuk a támogatást és a 
szervizszolgáltatásokat Európa-szerte. Büszkén 
és örömmel osztjuk meg más gyártókkal évtizedes 
tapasztalatunkat, hogy learathassák a babérokat az 
indukciós zárás területén.

Utolérhetetlenül kiterjedt nemzetközi értékesítői 
hálózatunk garantálja, hogy ügyfeleink helyben 
kaphassanak segítséget – bárhol vannak is Európában. 
Szenvedéllyel törekszünk arra, hogy mindenkinek a 
lehető legtökéletesebb minőség élményét nyújtsuk – 
dolgozóinknak, beszállítóinknak, partnereinknek és 
mindenekelőtt természetesen ügyfeleinknek is.

Az Enerconnál teljes erőbedobással azon dolgozunk, 
hogy a tökéletes megoldást nyújtsuk ügyfeleinknek.
Büszkék vagyunk arra, hogy támogatási és 
szervizszolgáltatásaink, továbbá pótalkatrészeink mindig 
széles körben elérhetőek.

MIÉRT VÁLASSZA AZ ENERCONT?  
Az indukciós zárás szinonimája

A világ vezető csomagolás-lezárási márkájaként ismert Enercon 
Industries globális szinten az indukciós hővel működő zárási 
technológiák legnagyobb szállítója és telepítője.
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„Az Enercon szakértelme és termékei 
felülmúlhatatlanok, és amikor az általuk 
gyártott berendezés mellett döntöttünk, biztosak 
voltunk abban, hogy a lehető legjobb minőségű 
termékeket és támogatást várhatjuk el a cégtől.”
Samuel Tozer, Orchard Valley Foods
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