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DEZVOLTARE
O companie care își stabileşte ca obiectiv Dezvoltarea, va avea un viitor sigur și va putea transmite
partenerilor săi Încredere. Plecând de la această convingere a noastră, timp de 4 ani am investit
energie, pasiune și resurse financiare, reuşind astfel să obţinem primul produs marca Nova Pan.
Estetica ambalării produselor a devenit în prezent determinantă în decizia fiecăruia dintre noi de a
cumpăra. De aceea, considerăm că ambalajele închise cu ajutorul clipband-ului, conferă produselor un
plus de valoare şi imagine.

UNIC PRODUCĂTOR ÎN ROMÂNIA

Ne mândrim cu faptul că investiția noastră este singura
din România și a șasea din Europa.
Clipband-ul produs de Nova Pan este realizat pe o linie
de producție modernă și performantă.
Materia primă utilizată este atent selecționată,
colaborând cu importanţi producători din Europa.
Argumentul forte al companiei noastre este Calitatea.
Fiecare lot de clipband este atent verificat din punct de
vedere calitativ și testat prin sondaj pe mașinile noastre
de clipsat, respectându-se normele de trasabilitate ale
materiei prime și ale produsului finit.
Oferim clienților noștri prețuri competitive și o gamă de
culori variată chiar și pentru cantităţi mai mici.
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UTILIZARE

AVANTAJELE
utilizării clipsului pentru închiderea ambalajului

Clipband-ul este utilizat la închiderea pungilor preformate cu
ajutorul mașinilor de clipsat.

- Datorită firului metalic, clipsul garantează o
închidere fermă a ambalajului;

O astfel de ambalare o întâlnim tot mai frecvent în
panificaţie, patiserie, cofetărie, dar şi pentru paste făinoase,
fructe uscate, seminţe etc.

- Permite inscripţionarea datei şi a lotului odată cu
închiderea clipsului pe o suprafaţă de 5x18mm;
- Clipsul poate fi reutilizat, păstrându-se astfel
prospețimea produsului ambalat pentru o periodă
mai lungă. Clipsurile CB 0.7 şi CB0.6 rezistă la un
număr de minim 10, respectiv 9 închideri/deschideri;
- Ambalajele pot fi personalizate prin utilizarea
clipsurilor de culori diferite.

CARACTERISTICI TEHNICE
Clipband-ul este confecţionat din material plastic şi
întărit pe margini cu două inserţii din fir metalic cu
diametrul de 0,6, respectiv 0,7mm.

Clipband

CB 0.6

Diametru
inserţie metalică

0,6 mm

0,7 mm

Lăţime clipband

8 mm

8 mm

600 m

500 m

15.000 închideri/rolă

12.500 închideri/rolă

pt. sigiliu de 40 mm

pt. sigiliu de 40 mm

Lungime rolă
Autonomie
Culori
Ambalare

CB 0.7

alb, galben, roşu, verde, albastru,
auriu, argintiu, transparent etc.
5 role/cutie, 24 cutii/palet
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APLICAŢII
Clipband-ul produs de Nova Pan se poate folosi atât pe maşinile de clipsat manuale, semiautomate,
automate cât şi pe liniile de feliere-ambalare, produsul fiind compatibil cu toate maşinile, indiferent de
producător: Hartmann, Ipeka, Comipak, PFM, Hoba, Jongerius, Comiz etc.
Nova Pan reprezintă în România doi producători de maşini de clipsat:
- Ipeka - Finlanda, producător de linii pentru feliere şi ambalare,
- Comipak - Italia, producător de maşini de clipsat manuale, semiautomate şi automate.

Maşini de ambalat manuale
- Productivitate: până la 30 de clipsări pe minut;
- Este adecvată pentru productivităţi mici şi medii dar şi în unităţi
cu producţii diversificate;
- Pe această maşină se poate ambala în pungi toată gama de
produse de panificaţie şi patiserie.

Mașini automate
- Productivitate: până la 40 de clipsări pe minut;
- Poate lucra autonom sau poate fi cuplată cu orice mașină de
ambalat flow-pack verticală sau orizontală;
- O aplicaţie des întâlnită este instalarea acestei mașini imediat
după o mașină de feliat semiautomată sau automată.

Linii de ambalare

- Productivitate: 70 de clipsări pe minut;
- Liniile produse de Ipeka, datorită celor 40 de ani de experiență,
îmbină perfect robustețea cu cele mai noi tehnologii în
automatizare;
- Datorită productivității ridicate sunt recomandate în unitățile de
producție de capacități medii și mari, soluţia tehnică putându-se
personaliza în funcție de cerințele clienților.
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roşu
albastru
verde
auriu
galben
argintiu
alb
transparent

Producător: NOVA PAN
Str. Poienelor nr. 2A, Brașov - 500419. Tel.: +40 (0)268 331 332, +40 (0)751 114 422, Fax: +40 (0) 268 330 435
E-mail: consumabile@novapan.ro; www.novapan.ro
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