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Proiecte de succes SOLLAS

Maşinile de ambalat de mare viteză şi înaltă 
calitate folosesc dulapurile industriale Eldon

De peste 15 ani, Eldon furnizează dulapuri industriale pentru Sollas, una dintre cele mai dinamice 

mărci din lume din industria ambalării. Sollas impresionează piaţa prin capacitatea sa flexibilă de a 

oferi o gamă largă de soluţii standard şi personalizate de celofanat şi bandat pentru o varietate de 

domenii.

Sollas, o companie olandeză de familie din domeniul tehnologiilor de ambalare, şi-a extins cu succes activitatea 
în Europa în ultimii şaizeci şi cinci de ani, deschizând filiale în Franţa, Germania şi Marea Britanie. Maşinile de 
celofanat şi bandat Sollas sunt utilizate în multe domenii diferite, cum ar fi parfumuri şi cosmetice, industria 
farmaceutică, papetărie, industria media digitală, ceai şi cafea, tutun şi produse de patiserie. În toate aceste 
domenii, soluţiile Sollas accelerează activitatea şi îmbunătăţesc productivitatea.

Compania se bucură de o reputaţie ireproşabilă pentru tehnologiile sale de ultimă generaţie şi pentru abordarea 
flexibilă în ceea ce priveşte furnizarea de maşini standard şi personalizate. Sollas a colaborat cu Eldon încă din 
anul 1998, bazându-se pe soluţiile de încastrare inovatoare oferite de compania suedeză, care să-i permită să 
furnizeze tehnologie şi maşini de ambalare renumite pentru flexibilitatea şi adaptabilitatea lor.

Maşini de celofanat pentru industria alimentară

FSX, noua şi revoluţionara maşină dezvoltată de Sollas, este prima maşină de celofanat din lume cu acţionare 
integrală prin servomotoare. Modelul FSX permite mai multe schimbări de produse pe zi, cu timpi de inactivitate 
incredibil de reduşi între ciclurile de producţie.
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Tehnologia modelului FSX impune utilizarea unor componente de înaltă calitate. Din acest motiv, Sollas a optat 
pentru versiunea semi-compactă din oţel moale, cu o singură uşă, cu dimensiuni de 1800 x 1000 x 400 mm 
din gama Eldon MKS de dulapuri industriale.

„Am început să folosim acest dulap mai mare deoarece avem nevoie de spaţiu pentru toate servomotoarele.”, a 
explicat dl. Dirk Verbeek, şeful departamentului de electricitate de la Sollas.

Dar inovaţia nu s-a oprit aici. Când un client din domeniul panificaţiei a solicitat o maşină capabilă să reziste la 
căldura ridicată specifică acestui mediu, Sollas a dezvoltat o soluţie FSX care a inclus montarea unei unităţi de 
răcire Eldon (de tip CUH) pe plafonul dulapului.

„Eldon a încercat întotdeauna să livreze produse de cea mai bună calitate la cel mai bun preţ posibil, oferind 
totodată clienţilor flexibilitatea care le permite să îşi îmbunătăţească rezultatele financiare. De aceea, permitem 
oricărui client să comande accesorii premontate de control termic, dar şi multe alte accesorii standard, pentru 
a-şi simplifica activitatea şi a economisi timp”, a declarat Ype-Jan van Slooten, manager de cont, Noord-West 
Nederland.

Soluţie de ambalare a produselor cosmetice

Sollas SX este un alt exemplu de maşină de celofanat de ultimă generaţie proiectată să ambaleze atât produse 
individuale, cât şi loturi, la viteze medii până la mari. Datorită designului flexibil, uşor de operat şi robust al 
modelului SX, Eldon a fost nevoit să dezvolte cofrete cu uşă dublă din oţel moale de dimensiuni speciale, 
pentru a asigura potrivirea perfectă cu maşina.

Onorând promisiunea Eldon de a furniza soluţii adaptate cerinţelor clienţilor, proiectanţii tehnici de la Eldon au 
dezvoltat un dulap cu dimensiuni speciale, având o adâncime de 400 mm, pentru servomotoarele modelului 
SX. Eldon şi-a personalizat, de asemenea, dulapurile cu geamuri transparente în uşi la solicitarea specială a 
clientului Sollas din industria cosmetică, care a dorit ca panourile de control să fie vizibile fără a fi necesară 
deschiderea uşii.

Ambalarea sticlelor de şampanie

Nimic nu este mai bun decât o cupă de şampanie răcită pentru a sărbători un moment special, dar sticlele şi 
lichidul trebuie manipulate cu grijă. În acest scop, Sollas a dezvoltat o maşină inovatoare de ambalat pentru 
industria şampaniei, denumită - cum altfel - „Bottlepacker” (maşina de ambalat sticle). Datorită naturii mediului 
în care sunt utilizate maşinile de ambalat sticle, Sollas a ales cofretele din oţel inoxidabil ASR, proiectate să 
asigure curăţenie şi protecţie împotriva factorilor externi, precum şi o rezistenţă ridicată la coroziune, datorită 
cerinţelor de igienă şi privind pătrunderea apei. Seria ASR se conformează celor mai ridicate standarde de 
protecţie şi a fost testată de renumitele laboratoare KEMA şi UL. 


