
300علبة يف الدقيقة.
إنتاجية بأعىل كفاءة
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ماكينة تعبئة أوتوماتيكية (ال�دين، ماكريل الحصان ا��طل	

Empacadora automática (sardina, jurel, caballa)
de máxima versatilidad

Flash-Pack®

300 latas por minuto.
Productividad con la mayor e�ciencia



المواصفات الفنية
Características técnicas

    • األبعاد: 8.9 × 2.73 × 1.38 مرت. تبلغ مساحتها 24 مرتاً مربعاً.
AISI-304 من الفوالذ املقاوم للصدأ •    

.6CV / HP قوة •    
    • املتانة والرتكيب الرسيع والحد األد¦ من الصيانة.

.ªنظام تحكم يف رسعة اإلنتاج وتشغيل إلكرتو •    
    • نظام سالمة من املخاطر املهنية.

    • تصميم جديد مريح.
.EC شهادة •    
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• Dimensiones: 8,97m x 2,73m x 1.38m.
 Ocupa 24 m2.
• Acero inoxidable AISI-304.
• Potencia: 6CV/HP.
• Robustez, instalación rápida y mínimo    
 mantenimiento.
• Sistema electrónico de control de la    
 producción y velocidad de trabajo.
• Sistema de seguridad para riesgos laborables.
• Nuevo diseño ergonómico.
• Certificado CE.

Dimensiones de la Flash-Pack®

®Flash-Pack أبعاد

1. تغذية الخط.
 Alimentación de la línea.

Contenedor de 40 pies (2 teus)
12,19 metros

حاوية مقاس 40 قدماً (2 حاوية تعادل - 
عرشين قدماً-) 12.19 مرتاَ

Flash-Pack® 8.97 أمتار
Flash-Pack® 8,97 metros

300 علبة يف الدقيقة مع 22 عامالً *
عندما يتم وضع السمك يف الدالء، فإنه ¿ر عرب عمليات

إزالة الرؤوس وقطع الذيل، ونزع األحشاء والغسيل قبل تعبئة املنتج يف 
علب. من ح� آلخر تستطيع املاكينة إنتاج الرشائح.

300 latas por minuto con 22 operarios*
Al descargar el pescado en los cangilones de la 

máquina, el pescado va pasando por los procesos de 
descabezado, corte de cola, eviscerado y lavado 

antes de empacar el producto en latas. 
Opcionalmente la máquina puede hacer steaks.
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*يوجد متسع ملا يصل إىل 22 عامالً يغذون الخط بكامل طاقته اإلنتاجية.
* Puede dar cabida hasta 22 operarios alimentando la línea
 a pleno rendimiento. 
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    • طاقة تصل إىل 300 يف الدقيقة. إنها تتطلب عدداً قليالً من العامل�، ولكن 
هناك مساحة ملا يصل إىل 22 عامالً لتغذية الخط عند اإلنتاج الكامل.

    • دالء خاصة، مصممة وحاصلت Hermasa عىل براءة اخرتاعها، للحفاظ عىل 
اإلنتاجية العالية دون فشل. يقوم العامل بإيداع العلب يف الدالء لبدء العملية 

الكاملة.

Prestaciones. Diseño Hermasa

Hermasa ا��داء. تصميم

• Capacidad de hasta 300 por minuto. Necesita poco  
 personal, pero puede dar cabida hasta 22 operarios  
 alimentando la línea a pleno rendimiento.
• Cangilones especiales diseñados y patentados   
 por Hermasa para mantener la alta    
 productividad sin fallos. El operario    
 deposita la pieza entera en el cangilón y desde   
 aquí se inicia todo el proceso.

30 g30 جم

ملم150
150 mm

17

27

جم 70 70 g

ملم230
230 mm

29

43

Para todas las tallas

لكل املقاسات
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2. دخول العلب الفارغة.
 Entrada de latas vacías.

ملم155.9
155.9 mm

ملم155.9



• Opera con todo tipo de lata: rectangular, oval,   
 redonda.
• Adaptada para trabajar con tallas máximas y   
 mínimas (ver gráfico).
• Puede trabajar de manera especializada, sólo   
 como enlatadora, alimentando la línea con   
 pescado descabezado y eviscerado.
• Puede equiparse un sistema de corte adicional   
 para hacer steaks.

    • إنها تعمل مع جميع أنواع العلب: املستطيلة والبيضاوية والدائرية.
.(ªانظر الرسم البيا) ُمكيَّفة للعمل بأحجام قصوى ودنيا •    

    • ¿كن أن تعمل بطريقة متخصصة، ك�كينة تعليب فقط، لتغذية الخط 
      بالسمك منزوع الرأس والذيل.

    • ¿كن تزويدها بنظام تقطيع إضايف إلنتاج الرشائح.

.®Flash-Pack دخول فيديو
Accede al video de la 
Flash-Pack®.

®Flash-Pack املزيد من صور
.ªيف موقعنا اإللكرتو

Más imágenes de la 
Flash-Pack® en nuestra web.

3. قطع الرأس والذيل.
Descabezado. Corte de  cabeza y 
corte de cola.

Eviscerado y lavado.   
Eviscerado por succión con  
bomba de vacío. Limpieza con 
agua de la cavidad abdominal.

4. نزع األحشاء والغسيل. نزع األحشاء  
بواسطة الشفط Ôضخة فراغ. غسل  

تجويف البطن باملاء.

5. التعبئة.
 Empaque.

6. خروج العلب.
 Salida de latas.

تعددية ا�ستخدام = ا�دخار
Versatilidad=ahorro
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Hermasa، مرجع عالمي
Hermasa, referencia mundial

Hermasa es, desde hace décadas, la referencia 
mundial en materia de I+D+i para la construcción de 
maquinaria para la industria de las conservas de 
pescado. Es líder en patentes y diseños propios 
enfocados al sector. Tiene presencia en más de 60 
países de los cinco continentes.

لقد كانت Hermasa مرجعاً عاملية يف البحث والتنمية واالبتكار لعقود من الزمن 
يف صناعة ماكينات صناعة تعليب األس�ك. إنها رائدة القطاع يف براءات االخرتاع 
والتصاميم الخاصة بها، وهي موجودة يف أك� من ست� دولة يف القارات الخمس.



Parque Tecnológico y Logístico de Vigo
Parcela 10.01 Calle C-4
36314 - Vigo (Spain)
Lat: 42,17733  Lng: -8,71131

T +34 986 45 80 05
F +34 986 45 03 51
www.hermasa.com

Hermasa، تصميم وصناعة ماكينات التعليب


