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• celoantikorové robustné 5-líniové prevedenie (AISI316 pre dielce s priamym kontaktom s produktom)
• kadencia plnenia max. 10.000ks/hod. v závislosti od druhu produktu
• CIP a hygiena pracovného stroja, sterilizácia parou, Hoenle UV germicídne žiarenie pre kelímky a viečka, 
 použitie Hepa fi ltrov, jednotka laminárneho prúdenia
• automatické prestavenie jednotlivých receptúr pre výrobky Ø75mm a Ø95mm, výšky kelímkov 50÷130mm
• možnosť osadenia troch plniacích staníc (predplnenie, hlavné plnenie a doplnenie)
• objemové plnenie s možnosťou spätno-väzobného riadenia cez Stanicu váženia, príp. využitie Dynamických váh
• automatické dopĺňanie kelímkov, rack pre výmenu zásobnika viečok počas výroby
• odsávanie nečistôt, kontrola prítomnosti kelímkov a viečok
• riadenie B&R, pneu Festo, senzorika Turck, Banner, IFM

• možnosť „ľavého/pravého“ prevedenia následnosti   
 jednotlivých staníc
• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane 
 online real videa
• možnosť doplnenia Dátumovacieho zariadenia, či stanice  
 Sterilného vzduchu
• celkové rozmery 8.3x2x3.2m
• hmotnosť cca 6500 kg
• inštalovaný výkon cca 50kW

5-LÍNIOVÁ PLNICKA MLIECNYCH ŠPECIALÍTˇ ˇ
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• celoantikorové robustné 2-osé prevedenie

• využitie v Centrálnych baliarňach pri skupinovom balení v kombinácii s Kartónovačkou, príp. Dynamickými váhami, 

 či Kamerovým systémom pre kontrolu prítomnosti dátumov

• kadencia prepravy max. 50 cyklov/min.

• max. horizontálny dosah 1260 mm, max. vertikálny dosah 690 mm, s možnosťou  úpravy podľa potreby

• možnosť prepravy kelímkových výrobkov, sáčkových, plechových a pod.

• individuálna preprava, príp. zoradenie výrobkov do požadovaných radov, či celých vrstiev

• automatické prestavenie zoradzovača pre kelímkové výrobky Ø75mm a Ø95mm, a taktiež pre výšky kelímkov 50÷120mm

• prevedenie uchopovača podľa druhu prepravovaného výrobku (pneu alebo mechanický gripper) s možnosťou 

 prepravy celých vrstiev

• možnosť dodávky výmeniteľných  
 uchopovačov podľa vopred 
 špecifi kovaných výrobkov/vrstiev
• možnosť doplnenia zakladača 
 preložiek do krabíc medzi jednotlivé 
 vrstvy výrobkov
• riadenie B&R, pneu Festo, senzorika 
 Turck, Banner, IFM
• vzdialená správa cez ethernetové 
 pripojenie, vrátane online real videa
• celkové rozmery 2.6x1.3x2.2 m 
 v závislosti od vybavenia
• hmotnosť 1000kg
• inštalovaný výkon cca 5kW

DELTA ROBOTICKÝ 2-OSÍ MANIPULÁTOR 
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• celoantikorové robustné prevedenie (AISI316 pre dielce s priamym kontaktom s produktom)
• 7-osí robotický, plne automatizovaný proces výroby syroviny
• CIP a hygiena robotizovaného pracoviska, vrátane technologických rozvodov
• ochranný návlek robota v potravinárskom prevedení
• spracovanie mlieka v množstve cca 10.000l/hod.
• možnosť tvorby receptúr s rôznými požiadavkami na časové intervaly a prevádzané úkony (napúšťanie, koagulácia, krájanie, 
 miešanie, vypúšťanie a pod.)
• pojazdová dráha o dĺžke 8m, zrecie a nástrojová vaňa, CIP striešky
• magnetický gripper pre uchopovanie jednotlivých nástrojov (krájacie harfy pre rôzne rozmery syroviny a to pre priečne i pozdĺžne 
 krájanie, vrátane miešadla) a CIP striešok 
• robot Fanuc vo FOOD prevedení, riadenie B&R, pneu Festo, senzorika Turck, Banner, IFM
• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane online real videa

ROBOTIZOVANÉ PRACOVISKO PRE VÝROBU SYROVINY

• celkové rozmery cca 10x5x4m
• hmotnosť cca 4000kg
• inštalovaný výkon cca 8kW
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• celoantikorové robustné prevedenie

• automatické zloženie krabice z 12 alebo 20-dierového výseku

• vyhadzovací stôl pre vyprázdnenie dopravnej trate

• kadencia skladania max. 22 ks/min.

• riadenie B&R, pneu Festo, senzorika Turck a Banner, lepička Nordson

• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane online real videa

• celkové rozmery 3x4x2 m

• hmotnosť cca 1000 kg

• inštalovaný výkon cca 5kW

KARTÓNOVACIE ZARIADENIE DIEROVANÝCH KRABÍC
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• celoantikorové robustné prevedenie 
• automatické balenie výrobkov (HotMelt technológiou) do presne tvarovanej krabičky (80x80mm,  
 v=33mm, alebo 96x96mm, v=33mm)
• automatické prestavenie mechanizmov pre balenie výrobkov do malých a veľkých krabičiek
• kadencia balenia max. 60ks/min., v závislosti od druhu výrobku a kvality kartónového výseku
• dopĺňanie kartónových výsekov do zásobnika počas výroby (indikácia min. množstva)
• riadenie B&R, pneu Festo, senzorika Turck, Banner, IFM, lepička Nordson
• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane online real videa
• možnosť  doplnenia Dynamických váh, Dátumovacieho zariadenia a Kamerového systému pre kontrolu potlače

KARTÓNOVACIE A BALIACE ZARIADENIE VÝROBKOV DO KRABICIEKˇ

• celkové rozmery cca 3x1.5x1.7m

• hmotnosť cca 1000kg

• inštalovaný výkon cca 7.5kW
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KARTÓNOVACIE A BALIACE ZARIADENIE MLIEK
• celoantikorové robustné prevedenie

• automatické prestavenie linky medzi 0,5 a 1 l krabicami

• kadencia balenia max. 6500 ks/hod., vo vrstvách 4x3 ks

• riadenie B&R, pneu Festo, senzorika Turck a Banner, lepička Nordson

• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane online real videa

• celkové rozmery 3x4x1.8 m

• hmotnosť cca 1000 kg

• inštalovaný výkon cca 7kW
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• celoantikorové robustné prevedenie
• automatické balenie trojuholníkových výrobkov do presne tvarovanej krabičky (rovnoramenný trojuholník   
 118x90mm, v=32mm)
• kadencia balenia 50 ks/min. 
• riadenie B&R, pneu Festo, senzorika Turck a Banner, lepička Nordson
• dynamické váženie (rozdeľovanie limitných, podváhových a nadváhových výrobkov), popisovačka čiarových 
 kódov a dátumov, kamerový systém pre kontrolu potlače
• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane online real videa

• celkové rozmery 1.5x4x2 m
• inštalovaný výkon cca 4kW
• hmotnosť cca 1000 kg

KARTÓNOVACIE A BALIACE ZARIADENIE TROJUHOLNÍKOVÝCH VÝROBKOV
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• celoantikorové robustné prevedenie (AISI316 pre dielce s priamym kontaktom s produktom)

• kadencia plnenia cca 25ks/min., v závislosti od veľkosti dávky a druhu produktu

• automatické prestavenie jednotlivých hmotnostných receptúr

• riadené odvíjanie fólie s centrovacím servo mechanizmom

• možnosť dodávky Popisovacieho zariadenia s nástrekom dátumov na vyhradené miesto sáčika

• možnosť dodávky Dávkovacieho zariadenia  v závislosti od typu plniaceho produktu

• riadenie B&R, pneu Festo, 

 senzorika Turck, Banner, IFM

• vzdialená správa 

 cez ethernetové pripojenie, 

 vrátane online real videa

• celkové rozmery 1.5x3.0x2.0m

• hmotnosť 1200kg

• inštalovaný výkon cca 10kW

VERTIKÁLNE PLNIACE ZARIADENIE
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• celoantikorové robustné prevedenie (kompletné prevedenie v AISI316)
• zóna Dvojitý predoplach, Hlavné umývanie a Oplach, o objeme vane 600l
• kadencia umývania 240÷360ks/min., v závislosti od rýchlosti dopravnej trate
• automatické prestavenie jednotlivých receptúr pre dané formy/prepravky
• PID regulácia teploty parným ohrevom
• frekvenčne riadená dopravná trať (plynulá regulácia rýchlosti, snímanie preťaženia a pod.)
• snímanie vodivosti, prietokov, teplôt, hladín a prúdenia, snímanie prítomnosti formy/prepravky
• automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku 
• REFRESH umývacieho roztoku

• ventilačný systém pre odsávanie pár
• bezpečnostné kryty a zábrany
• možnosť úpravy prevedenia, počtu zón 
 a HW vybavenia
• riadenie a dotykový ovládací LCD panel  
 B&R, čerpadlá Hilge, klapky Alfa Laval, para  
 Spirax-Sarco, trysky Hennlich, pneu Festo, 
 senzorika Bernstein, Turck, Banner, IFM
• vzdialená správa cez ethernetové 
 pripojenie, vrátane online real videa
• celkové rozmery 9.0x1.5x2.8m
• hmotnosť 4500 kg
• inštalovaný výkon cca 25kW

1-LÍNIOVÉ 3-ZÓNOVÉ UMÝVACIE ZARIADENIE 
FORIEM A PREPRAVIEK 
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• celoantikorové robustné prevedenie 
• dovolené zaťaženie max. 1000g, tenzometer HBM s autokalibráciou a kompenzáciou excentricity zaťaženia, komunik. rozhranie RS485
• dielik 0.1/0.5g, presnosť váženia max. ±1.5g, v závislosti od druhu výrobku
• kadencia váženia max. 10.000ks/hod., v závislosti od druhu výrobku 
• nezávislý DC multipol motor s elektronickou komutáciou pre každý dopravník (možnosť nastavenia rôznych rýchlosti), riadený 
 servomeničom so spätnou väzbou, max. rýchlosť 1m/s
• riadenie B&R, pneu Festo, senzorika Turck, Banner, IFM
• možnosť  doplnenia vyhadzovacieho boxu podľa požiadavky (uzamykateľný, priehľadný, otočný stôl, gravitačný dopravník a pod.)
• možnosť  archivácie údajov váženia a vyhodnocovanie štatistík (info pre obsluhu a vzdialenú správu) s možnosťou zasielania údajov 
 do nadradeného riadiaceho systému
• využitie pre priemyselné kontrolné váženie bez metrologického certifi kátu 
• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane online real videa

DYNAMICKÉ VÁŽIACE ZARIADENIE

• celkové rozmery cca 1x0.5x1.7m, v závislosti 
 od prevedenia
• hmotnosť cca 100kg
• inštalovaný výkon cca 700W (1-fáz. napájanie)
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KARUSELOVÁ DVOJPLNICKA 1-KOMOROVÝCH KELÍMKOV

• celoantikorové robustné prevedenie

• zdvojené všetky stanice, kontrola prítomnosti kelímkov i viečok

• kadencia balenia max. 5000 ks/hod.

• riadenie B&R alebo Omron, pneu Festo, senzorika Turck a Banner, dynamické váženie

• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane online real videa

• celkové rozmery 1.2x1.2x1.5 m 

• hmotnosť  cca 500 kg

• inštalovaný výkon cca 2,5 kW

ˇ
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KARUSELOVÁ PLNICKA 2 A 3-KOMOROVÝCH KELÍMKOV
• celoantikorové robustné prevedenie

• nezávislý systém plnenia dvoch rôznych potrv. výrobkov, vrátane dávkovania lyžičky 

 do strednej komory

• kadencia balenia max. 2500 ks/hod.

• riadenie B&R alebo Omron, pneu Festo, senzorika Turck a Banner, dynamické váženie

• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane online real videa

• celkové rozmery 1x1x1.5 m

• hmotnosť cca 300 kg

• inštalovaný výkon cca 2 kW

ˇ



www.devion.sk|info@devion.sk|mobil: +421-905 378 594, +421-905 378 595|phone/fax: +421-55/6771 510

Devion s.r.o.

Juzná trieda 78 | 040 01 Košice | Slovak Republic 

Industrial Automation 

.. to solve ..

. .  to  so lve  . .
ˇ

• celoantikorové robustné prevedenie

• dvojitý systém plnenia (do spodnej časti potr. výrobok, do hornej časti napr. hračka)

• kadencia balenia max. 2500 ks/hod., manuálne zloženie dolnej a hornej časti kelímku

• riadenie B&R alebo Omron, pneu Festo, senzorika Turck a Banner, dynamické váženie

• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane online real videa

• celkové rozmery 1x1x1.5 m

• hmotnosť cca 300 kg

• inštalovaný výkon cca 2 kW

KARUSELOVÁ PLNICKA 1-KOMOROVÝCH KELÍMKOV V. 1ˇ
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KARUSELOVÁ PLNICKA 1-KOMOROVÝCH KELÍMKOV V. 2

• celoantikorové robustné prevedenie

• kadencia balenia max. 2500 ks/hod.

• riadenie B&R alebo Omron, pneu Festo, senzorika Turck a Banner, dynamické váženie

• vzdialená správa cez ethernetové pripojenie, vrátane online real videa

• celkové rozmery 1x1x1.5 m

• hmotnosť cca 300 kg

• inštalovaný výkon cca 2 kW

ˇ
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OTOCNÝ STÔL

• celoantikorové robustné prevedenie

• motorický spušťač integrovaný v centrál stope, pripojenie cez 4-kolík 16 A zásuvku

• aretačné kolieska, preklzová bezpečnostná spojka, obvodové madlo pre manipuláciu so stolom, 

 podporné kolieska pre stabilizáciu stola, vymetacie otvory

• celkové rozmery D=1000/1160 mm, 

                                   v=800 mm

• hmotnosť cca 100 kg

• inštalovaný výkon cca 120W

• rýchlosť otáčania 5 ot/min.

ˇ


