
Polaris
De Polaris is een volautomatische industriële topseal verpakkings
machine voor het vers, onder MAP en/of SKIN verpakken van vers
producten. De Polaris machine is in hoge mate op te bouwen naar 
de wensen van de klant. 

De Polaris kan worden voorzien van één, twee of drie formaatdelen. 
Deze formaatdelen kunnen tegelijkertijd voor dezelfde tray worden 
ingezet om een hoge capaciteit te halen of juist voor verschillende 
trays na elkaar worden ingezet om deze trays zonder formaatwissel 
te kunnen verwerken. 

De Polaris machines zijn aan te passen en uit te breiden met een 

enorme range aan opties.

Technische gegevens
Machine Polaris
Modellen Alleen sealen / MAP / SKIN
 Eén / twee / drie formaatdelen
Toepassing Verpakken van versproducten 
 in een tray
Techniek Topseal
Bediening Volautomatisch
Capaciteit Tot circa 18 slagen per minuut
Elektrische aansluiting 400 V, 3 fase + 0 / 50 Hz – 5.2 kW 
 (één formaatdeel)
Keurmerk CE
Afmetingen machine 405 x 104 x 175 cm 
 (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht 900 kg
Maximale foliebreedte 550 mm
Maximale folieroldiameter 250 mm

Bovengenoemde waardes zijn indicaties en kunnen afwijken bij 
individuele machines.
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Advies
TEN packaging beschikt over eigen account managers waardoor 

wij u goed kunnen adviseren over de mogelijkheden met onze 

oplossingen voor uw te verpakken producten.

Technische service
TEN packaging beschikt over een dekkende servicedienst voor de 

gehele Benelux met monteurs opererend vanuit een eigen regio. 

Onze monteurs hebben allemaal een ruime ervaring op de door 

TEN packaging geleverde systemen en zijn hiermee uitermate 

goed in staat om installaties te verzorgen, onderhoud uit te voeren 

en storingen te verhelpen.

Onderdelen
Zowel in het centrale onderdelenmagazijn als in de wagens van de 

monteurs, heeft TEN packaging alle gangbare onderdelen op voor

raad. Hier door kan de stilstand bij een eventuele storing tot een 

minimum worden beperkt. De continuïteit van uw bedrijfsvoering 

staat bij TEN packaging hoog in het vaandel.

Preventief onderhoud
Voor iedere door TEN packaging geleverde machine, is het mo

gelijk om preventief onderhoud te laten uitvoeren. Preventief 

onderhoud draagt bij aan een verlenging van de levensduur en 

een verhoging van de veiligheid en de bedrijfszekerheid.

Over TEN packaging
De naam TEN packaging is nieuw en pas in 2017 in gebruik ge

nomen. Ons bedrijf is echter helemaal niet zo nieuw. TEN packaging 

is voortgekomen uit het op verschillende momenten bij elkaar 

komen van verschillende bedrijven. Deze bedrijven zijn Conpax 

Verpakkingstechniek, Eselbe, ServoWrap en R.D. De Jong.
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TEN packaging levert innovatieve en veelal unieke oplossingen voor het verpakken van allerlei soorten 
voeding. Wij vertegenwoordigen de fabrikanten Fabbri Group, Italian Pack en Enterline in de Benelux. TEN 
packaging beschikt tevens over een aantal eigen oplossingen welke wij wereldwijd aanbieden.


