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Nalewarki do butelek PET
http://www.nalewarki.eu

Maszyny rozlewnicze to istotna część przemysłu. Obok usprawnienia pracy, gwarantuję wyższy poziom
bezpieczeństwa i nieprzecenioną jakość produktów. Nasza firma, jako licencjonowany partner firmy CFT -
producenta rozwiązań dla przemysłu, oferuje pełny wybór innowacyjnych maszyn rozlewniczych. Urządzenia
te mogą funkcjonować jako samodzielna jednostka, a także współpracować z kompleksową linią rozlewniczą.
Z naszą firmą rozwiniesz swoje możliwości produkcyjne i zagwarantujesz bezpieczeństwo swoim produktom. 

Oferowane przez nas nalewarki firmy CFT to uznane na całym świecie urządzenia. Racjonalizują proces
nalewu produktów do opakowań o zróżnicowanych rozmiarach i kształtach. Nalewarki mają możliwość
dozować różnorodne produkty w właściwym tempie. Umożliwiają także pełną kontrolę jakości.

Maszyny rozlewnicze takie jak nalewarki lub dozownice, mogą być montowane przy liniach rozlewniczych
związanych z takimi produktami jak napoje, soki, oleje, alkohol, czy koncentrat pomidorowy. Pełne
dopasowanie trybu pracy jest możliwe dzięki panelowi dotykowemu, który jest łatwy w obsłudze.
Wielofunkcyjność tych maszyn jest ich największą zaletą, tak jak wysoka wydajność.

Nasza firma skupia się w swojej działalności na dostarczaniu praktycznych rozwiązań w zakresie
całościowych linii rozlewniczych. Obok wysokiej jakości maszyn, oferujemy również pomoc przy doborze
właściwych urządzeń i szybki serwis. W naszym sklepie spotkasz się z wyszkoloną kadrą, która chętnie
udzieli odpowiedzi na Twoje pytania i przedstawi Tobie właściwości urządzeń. Rozwój Twojej firmy jest dla
na najważniejszy. Zapraszamy bardzo serdecznie.
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