
PRONOVA Standardmaskiner

PRONOVA 505
Vår minsta förpackningsmaskin i 500-serien. Främst 
utvecklad som instegsmaskin för växande företag som 
behöver gå från helt manuell packning till lite mer 
automatiserad och mycket mer effektiv packning. 

Med eller utan arbetsbord.

PRONOVA 510 
Den mest anpassningsbara maskinen i 500-serien. Lämpar 
sig väl för de flesta produkter som kan packas i påse och 
kan enkelt ingegreras med produktionslinjer.

Med eller utan arbetsbord.

PRONOVA 520 
Maskinmodell som automatiskt och utan klamrar fäster 
pappersryttare på påsen efter fyllning. Resultatet är en 
attraktiv, informativ och praktisk ryttarpåse. Maskinen kan 
användas även utan ryttare.

PRONOVA 525 
Den största och mest robusta maskinmodellen. Är 
utvecklad för automatisk packning med hög kapacitet av 
de lite tyngre produkterna. Kompletteras ofta med en 
underbana för extra stöd.

PRONOVA 535 
Den rostfria modellen av 525:an (se ovan). Lämplig för 
packning i fuktiga miljöer och kan sköljas av ordentligt för 
rengöring. Särskilt användbar för medicinska produkter och 
livsmedel.

PRONOVA 525H & 535H 
De horisontella modellerna av 525:an och 535:an (se 
ovan). Lämplig för packning av produkter som kräver extra 
försiktig hantering. 



Kvalitet & Säkerhet
Pronovas förpackningssystem står 
för kvalitet och ansvar.

Varje del av verksamheten följer 
standarderna som sätts av ISO 
9001 från det att vi börjar design 
och produktion av maskinerna och 
förpackningsmaterial till leverans, 
service, utbildning och personligt 
bemötande. Vår plastproduktion är 
även livsmedelssäkrat i enlighet med 
ISO 22000.

Samtliga maskiner är CE-märkta.

Förpackningsmaskinerna är 
alltigenom designade med få rörliga 
delar och med en enkelhet som 
gör dem lätthanterliga och lätta att 
underhålla. Svetsenheten går enkelt 
att montera ner utan användning av 
några verktyg.

Våra licenstagare runtom i världen 
tar alla lika mycket ansvar för 
levererade maskiner och material, 
och de är väl tränade för installation, 
utbildning och service av våra 
maskiner.

För ytterligare information är ni alltid 
välkomna att kontakta oss: 

Pronova AB
Olofsdalsvägen 26
302 41 Halmstad

Ring oss: +46 35 171900
Maila oss: sales@pronovaab.se
www.pronovaab.se

ISO 22000

Maskinmodell:  505
Maskinvikt:        105 kg
Standardförseglingshastighet: 30-40 påsar/min. beroende på påsbredd.
Effektbehov:     1,2 kW
El-anslutning:       230 V 1-fas
Tryckluft:   Behövs ej.

Maskinmodell:  510
Maskinvikt:        200 kg
Max. förseglingshastighet:    12 m/min.
Standard förseglingshastighet: 8 m/min.
Effektbehov:     1,2 kW
El-anslutning:       230 V 1-fas
Tryckluft:   600 kPa, 0,06 m3/h

Maskinmodell:  520
Maskinvikt:        350 kg
Max. förseglingshastighet:    45 påsar/min.
Standard förseglingshastighet: 9 m/min.
Effektbehov:     3 kW
El-anslutning:       400 V 3-fas
Tryckluft:   600 kPa, 7 m3/h

Maskinmodell:  525
Maskinvikt:        300 kg
Max. förseglingshastighet:    30 m/min.
Standard förseglingshastighet: 12 m/min.
Effektbehov:     2,5 kW
El-anslutning:       400 V 3-fas
Tryckluft:   600 kPa, 0,06 m3/h

Maskinmodell:  535
Maskinvikt:        300 kg
Max. förseglingshastighet:    30 m/min.
Standard förseglingshastighet: 12 m/min.
Effektbehov:     2,5 kW
El-anslutning:       400 V 3-fas
Tryckluft:   600 kPa, 0,06 m3/h

Maskinmodell:  525H & 535H
Maskinvikt:        350 kg
Max. förseglingshastighet:    30 m/min.
Standard förseglingshastighet: 12 m/min.
Effektbehov:     2,5 kW
El-anslutning:       400 V 3-fas
Tryckluft:   600 kPa, 0,06 m3/h


