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Al sinds de oprichting van inno-tech is innovatief denken de “geest” van 

ons bedrijf. Voor ons betekent stilstand dan ook achteruitgang. Onze machines 

weerspiegelen deze overtuiging.

Jarenlang heeft de REVO generatie ons overtuigende aanbod voor efficiënte, 

flexibele en modulaire verpakkingstechniek vertegenwoordigd.

Met jarenlange ervaring en uitgebreide productexpertise, ontwikkelen en produceren wij 

turnkey verpakkingssystemen volgens de wensen van de klant. Kwalitatief hoogwaardige 

materialen en onderdelen, alsmede een degelijk ontwerp zijn garanties voor de kwaliteit 

en de beschikbaarheid van onze producten.

INNOVATIEF · EFFICIËNT · INTELLIGENT

DE NAAM ZEGT ALLES
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In 1992 richtte Roland Klein samen met Rijk Prins de inno-tech Ver-
packungsmaschinen Corporation op met 10 werknemers. Het bedrijf 
ontdekte de ideale accommodatie in Holzheim, vlak boven Frankfurt.

De ruim gekozen locatie stelde ons in staat om, ondanks de continue 
groei van de firma, tot op de dag van vandaag alle producties  
succesvol in eigen huis door te voeren.

Reeds in de zomer van 1993 is een tweede type machine – de  
inno-tech 2500 – aan ons assortiment toegevoegd. Deze machine 
werd vooral ontwikkeld voor hoge prestaties in een aantal kleine 
zak formaten. Door de jaren heen zijn er meer typen machines  
gevolgd, zodat tegenwoordig een groot bereik is omvat.

Dankzij de modulaire bouwwijze van de installaties, de innovatieve 
horizontale bek aandrijving en de microprocessor-besturing, hebben 
de verpakkingsmachines van inno-tech hun plaats op de markt snel 
ingenomen.

Tot op de dag van vandaag zijn de gebruiksvriendelijke toepassin-
gen, de lage onderhoudskosten en de extreme gebruiksflexibiliteit 
representatief voor de machines uit onze lijn.

In het najaar van 1993 begon de interne bouw van formaatdelen, 
die voortdurend is uitgebreid volgens de specifieke vereisten van 
onze klanten.

Door industriële pc’s te voorzien van touchscreens hebben de 
inno-tech verpakkingsmachines wereldwijd een respectabele markt-
positie verworven. De REVO serie is het gevolg van de evolutie 
van voorgaande modellen. De voordelen van elk type machine, 
werkend in intermitterende of in continu modus, zijn samengevat 
in de REVO serie. Deze serie wordt aangevuld met de horizontale 
HVM sealmachine die blokbodem zakken met verschillende slui-
tingen aan de bovenkant kan produceren.

Vanaf dag één staat klantenservice op de eerste plaats in onze 
filosofie. Decennia lang hebben dag-en-nacht beschikbaarheid,  
de snelle levering van reserveonderdelen, kundig advies, en after- 
sales ondersteuning bijgedragen aan het voortdurende succes. 
Meer dan 65 werknemers en meer dan 1.500 installaties wereld-
wijd zijn hiervan een overtuigend bewijs.
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De ontwikkeling van onze hoge standaard gaat continu door en  heeft geleid tot  

het moderne en innovatieve machineconcept van de REVO generatie.

Dit concept, dat strikt gebruik georiënteerd en ontworpen is voor maximale flexibiliteit, 

biedt op maat gemaakte oplossingen, zelfs voor ongewone eisen.

Hoge kwaliteit van de sealnaden door in gewicht en massa  
gereduceerd aandrijfsysteem, flexibele constructiehoogte even-
als innovatieve besturingssystemen zijn slechts een paar van  
de belangrijke voordelen van het REVO machineconcept.

De modulaire bouwwijze biedt de mogelijkheid consequent aan-
passingen te kunnen doen naar gelang de gewenste applicatie, 
zowel in laag als hoog prestatieniveau. 

Het gebruik van hoogwaardige materialen en onderdelen  
van gerenommeerde leveranciers, evenals een solide machine-
structuur gericht op hoge inzetbaarheid zijn garanties voor  
de topkwaliteit van onze producten.

Wij maken onderscheid tussen de volgende drie constructie- 
lijnen in de REVO generatie:
> REVO series – voor veeleisende taken
> REVO E series – het instapmodel
> REVO S series – voor hoge snelheden

VERTICALE
VORM-, VUL- EN SLUITMACHINES
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De ontwikkeling van de REVO serie is gericht op een  
maximale flexibiliteit met betrekking tot de verscheidenheid 
van mogelijke zak uitvoeringen. Continu veranderende 
marketing eisen met betrekking tot de verschillende zak 
formaten vragen om een machine concept wat het moge- 
  lijk maakt de meest uiteenlopende soorten en maten  
zakken te produceren met zo min mogelijk ombouw of 
set-up tijden.

Een essentieel kenmerk van alle inno-tech  
machines is hun hoge flexibiliteit.

Dankzij de specifieke verlaging van 
de bewegende massa is het ons  
gelukt nieuwe normen vast te stellen 
ten aanzien van prestaties.

Naast de REVO machines die in intermitterende modus werken, 
bieden wij ook de REVO S serie voor continu modus. Zij zijn  
bedoeld voor het gebruik in toepassingen waar hoge snelheid 
een vereiste is, maar kunnen ook operationeel worden bediend  
in de intermitterende modus.

Kristalsuiker, poedervormig, vloeibaar, plakkerig of klonterig. Wij verpakken het!

Pillow zakken Pillow zakken 
met Euro slot

Pillow zakken met 
geperforeerd gat

Pillow zakken  
met kopkaart

Pillow zakken 
met zipsluiting

Zijvouw  
zakken

Blokbodem 
zakken

Blokbodem  
zakken met  

gevormde hoeken

Blokbodem  
zakken met  

gesealde hoeken

Blokbodem  
zakken met  
kopkaart

Blokbodem  
zakken met  
zipsluiting

Kettingzak

Blokbodem  
zakken  

met handvat

Blokbodem  
zakken met drie 

gaten als handvat

Platte bovenkant 
blokbodem zakken

Brick shaped  
zakken

Blokbodem 
zakken met 
clip sluiting

Tetraeder 
zakken

Vierzijdig 
gesealde 
zakken

Doypack 
zakken
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> Voor alle gebruikelijke zakken evenals speciale vormen
> Onderhoudsarme las- en sealsystemen
>  Heat sealing, continu verwarmd sealsysteem of impuls sealing, 

ultrasoon sealing (optioneel)
>  Dichte lasnaden dankzij hoge sealbekkendruk en aandrijving 

door middel van een servo motor, variabele openingswijdte  
(op te slaan in het programma), las- en sealdruk instelbaar  
(opslag optioneel)

>  Menu ondersteunende bediening via kleuren-touchscreen, IPC  
besturing, geheugen voor 300 programma’s (optioneel tot 1.000), 
verschillende niveaus van toegang (beveiligd met een wacht-
woord), gegevens back-up / overzetten via USB, geheugenkaart  
of optioneel Ethernet interface

>  Alle modellen uitgevoerd met B&R IPC. Optioneel ook SIEMENS 
S7 series besturing mogelijk

>  Betrouwbare folieloop door standaard automatische film tracking
>  Gemakkelijk te reinigen en gemakkelijk bereikbaar, geen gelakte 

stalen delen
> Kast gemaakt van roestvrij staal
> Onderhoudsarm, hoge inzetbaarheid, minimale insteltijden
>  Flexibele bouwhoogte dankzij het consistente modulaire ontwerp
>  Snelle wisseling van filmrollen door pneumatisch bediende 

klemmen en aansluitend station (optie)
> Vacuüm film transport (optie)
> Vacuümeren (opties)
> ZIP, etiketteerder, printer (opties)
> Hoek sealing (optie)
> Explosieveilige ATEX versie (optie)
> Onderhoud op afstand (optioneel)

REVO
DE ALLROUNDERS

Voor veeleisende taken

REVO

Type REVO 2500 REVO 3200 REVO 3800 REVO 4500 REVO 6000 REVO 

Zak breedte 50 – 250 mm 80 – 320 mm 80 – 380 mm 100 – 450 mm 250 – 600 mm

Zak lengte 350 mm 500 mm 550 mm 600 mm ≥ 800 mm

Zak typen alle gangbare vormen van zakken – Speciale vormen op aanvraag

Films gangbare mono- en meerlaagse films, polyethyleen

Max. mech. prestaties 100 cycli/min 100 cycli/min 90 cycli/min 60 cycli/min 30 cycli/min

Elektrische aansluiting 230 /400 V – 50 Hz, 3 Fases N / PE

Pneumatische aansluiting 6 bar constant, olie- en condensaat-vrij

Schuine uitvoering � � � � �
Clean Design / RVS 304 / Alu �/�/� �/�/� �/�/� �/�/� �/�/�
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>  Voor alle gebruikelijke zakken evenals speciale vormen
>  Onderhoudsarme las- en sealsystemen
>  Heat sealing, continu verwarmd sealsysteem of impuls sealing, 

ultrasoon sealing (optioneel)
>  Dichte lasnaden dankzij hoge sealbekkendruk en aandrijving 

door middel van een servo motor, variabele openingswijdte  
(op te slaan in het programma), las- en sealdruk instelbaar  
(opslag optioneel)

>  Menu ondersteunende bediening via kleuren-touchscreen, IPC  
besturing, geheugen voor 300 programma’s (optioneel tot 1.000), 
verschillende niveaus van toegang (beveiligd met een wacht-
woord), gegevens back-up / overzetten via USB, geheugenkaart  
of optioneel Ethernet interface

>  Alle modellen uitgevoerd met B&R IPC. Optioneel ook SIEMENS 
S7 series besturing mogelijk

>  Betrouwbare folieloop door standaard automatische film tracking
>  Gemakkelijk te reinigen en gemakkelijk bereikbaar, geen gelakte 

stalen delen
>  Kast gemaakt van roestvrij staal
>  Onderhoudsarm, hoge beschikbaarheid, minimale insteltijden
>  Synchronisatie met multihead wegers of andere doseerapparatuur
>  Intermitterende modus voor de productie van kwalitatief hoog-

waardige stazakken
>  Snelle wisseling van filmrollen door pneumatisch bediende 

klemmen en aansluitend station (optie)
>  Vacuüm film transport (optie)
>  ZIP, etiketteerder, printer (opties)
>  Hoek sealing (optie)
>  Onderhoud op afstand (optioneel)

REVO S
CONSTANT HOGE SNELHEID

Voor de hoogste prestaties tot 250 cycli/min

Type REVO S 2500 REVO S 3200 REVO S 3800 REVO S 4500 REVO S 

Zak breedte 50 – 250 mm 80 – 320 mm 80 – 380 mm 100 – 450 mm

Zak lengte 350 mm 500 mm 550 mm 600 mm

Zak typen alle gangbare vormen van zakken – Speciale vormen op aanvraag

Films gangbare mono- en meerlaagse films, polyethyleen

Max. mech. prestaties 250 cycli/min 200 cycli/min 180 cycli/min 90 cycli/min

Elektrische aansluiting 230/400 V – 50 Hz, 3 Fases N/PE

Pneumatische aansluiting 6 bar konstant, öl- und kondensatfrei

Clean Design / RVS 304 / Alu �/�/� �/�/� �/�/� �/�/�

REVO S
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De combinatie van een horizontale zak sluit machine HVM met 
geïntegreerde REVO zak maker(s) zorgt voor een nog grotere  
verscheidenheid aan mogelijke zakken. Dus kan de verpakking 
zonder moeite worden aangepast aan veranderende marketing  
eisen.

De zakken zijn ofwel gevuld via de formaatbuis van de zak  
maker(s) of direct op de HVM afsluitlijn stroomafwaarts. Dus  
de machine kan gemakkelijk worden aangepast aan de meest  
uiteenlopende producten. Poedervormige producten kunnen  
bijna stofvrij worden verpakt en kwetsbare producten kunnen  
direct worden doorgegeven van de weger aan de gepresenteer-
de, lege zak. Het aantal en type van de functionele modules  
zijn afhankelijk van de klant-specifieke eisen.

In principe beschikt de HVM over een vibratie module en een 
sealing module voor de bovenkant van de zak. Aanvullende  
modules zijn beschikbaar voor het 90˚ vouwen aan de boven-

kant, het 270˚ vouwen aan de bovenkant, bovenkant labelen, 
warme lijm, clip sluiting (met draad of plastic clip) en verschillende 
doseer- en voedingsmodules. Servo stations bieden zeer korte 
insteltijden. De overeenkomstige controle parameters zijn opge-
slagen in het geheugen van de Industriële PC met 300 programma’s 
(optioneel tot 1.000) en kunnen worden geraadpleegd via het 
kleuren-touchscreen op de HVM.

HVM
HORIZONTALE ZAK SLUIT MACHINE

Ideale aanvulling

HVM

blokbodem zakken

Blokbodem zakken  
met gevormde hoeken

Blokbodem zakken 
met gesealde hoeken

Blokbodem zakken  
met kopkaart

Blokbodem zakken 
met zipsluiting

Blokbodem zakken  
met handvat

Blokbodem  
zakken met drie 

gaten als handvat

Brick shaped  
zakken

Blokbodem zakken  
met clip sluiting

Type REVO HVM zak sluit lijn

Zak breedte 40 – 200 mm

Zak diepte max. 100 mm

Zak hoogte (zak rechtop) min. / max. 90 – 320 mm

Prestaties (in enkele of dubbele slag) 60 / 120 cycli/min

Films
Heatsealbare  

laminaat films
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Perfect afgestemd op de machine en taak

Naast de hoogwaardige verpakkingsmachines, bieden wij  
ook extra accessoires zoals volumetrische doseersystemen. 

DOSEERSYSTEMEN
VOLUMETRISCH EN GRAVIMETRISCH

inno-tech schroefdoseringen worden gebruikt voor een nauw-
keurige dosering van een verscheidenheid aan poederachtige  
en fijne korrelige producten. De servo motor schroef aandrijving 
en de afzonderlijk aangedreven roerunit in de hopper garanderen 
maxi male weegnauwkeurigheid. De tweedelige trechter zorgt  
voor snelle en gemakkelijke reiniging door snelle toegang tot de  
“ingewanden”. Afhankelijk van de afvul- en verpakkingsmachine 
heeft de schroefdosering een eigen PLC besturing met aparte  
display of is geïntegreerd in de besturing van de verpakkings-
machine.

Ons assortiment accessoires omvat ook volume/beker doseer
systemen, horizontale toevoerschroeven en banddoseersystemen. 

Schroefdosering / Loss In Weight doseersysteem Volume doseersysteem

Toevoerschroef
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Van ontwikkeling – ontwerp, engineering en software-oplos-
singen – tot fabricage en service, we hebben alle expertise  
in huis; gemotiveerde en technisch ervaren medewerkers die 
voluit gaan voor onze klanten. Zo zijn we in staat bijna elke 
denkbare verpakkingslijn te realiseren, van de definitie van  
het project via het idee naar de kant-en-klare oplossing,  
hetzij met een combinatie van standaard technische modules, 
hetzij ondersteunt met specifieke ontwikkelingen.

Systeem onderdelen
> Formaten / Tilhulpen / Wagens
>  Formaten van alle soorten, ook voor  

machines van andere fabrikanten
> Formaattrechters, ook in speciale versies
> Zip applicator
> Ventiel applicator
> Label- en printsystemen
> Pomp tubes en sluitingen

>  Snijmessen, verwarmingspatronen, Teflon strips  
en alle gebruikelijke slijtage onderdelen

> Vacuümmeer systemen
> Kopkaart applicaties met ultrasoon technologie
> Clean in Place (CIP) 
> Emmer / doos vulling
> Onderhoud op afstand
> Transportbanden 
> Sealbek systemen
> Verticale doseerschroeven

Expertise en service
> Planning en engineering
> 2D- en 3D-constructie
> Software ontwikkeling
> Verbinding met host-computer
> Oplossingen voor speciale doelen
> Realisatie ATEX versies

COMPLETE INSTALLATIES
UIT ÉÉN BRON

Alles intern
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Al naar gelang de keuze van de klant, doen wij wat technisch 
haalbaar is. En voor veel nieuwe uitdagingen nemen we kennis 
en ervaring mee, omdat wij kunnen putten uit een schat aan  
uitzonderlijke oplossingen in speciale machineconstructies, zoals:

Vacuüm machines
> Intermitterende constructie
>  Prestaties zonder vacuüm, afhankelijk van machine grootte 

van 50 – 100 cycli
>  Prestaties met vacuüm, afhankelijk van grootte / resterende  

druk 10 – 25 cycli
> Vacuüm tot 200 mbar
> Alle gebruikelijke soorten zakken

Vloeistoffen vullen in een tubevormige zak
> Continu of intermitterend
> 150 cycli mogelijk (enkel / dubbel / triple) 
> Zak formaat tot 600 mm, afhankelijk van het type machine
> Pomp tube en sluiting in speciale versies
> Clean in Place (CIP) optioneel
> Hete en koude vulling

Hoge snelheid machines
> Continu werkende modus
> Tot 500 zakken per minuut mogelijk
> Enkele en dubbele buis versies
> Zak breedte van 30 – 320 mm, afhankelijk van het type machine
> Zak lengte tot 500 mm

Clean Design
> Speciale ronde pijp constructie 
> Volledig in roestvrij staal RVS304 (optioneel RVS316)
> IP 65 constructie van de montagedelen
> Afspoelbaar
> Zak breedtes tot 600 mm, afhankelijk van het type
> Zak lengtes tot 800 mm

KopkaartLabelMachine in enkele en dubbele formaatbuis uitvoering
> Intermitterende constructie
> Prestaties met inline kopkaart applicatie ca. 50 – 100 cycli
> Prestaties zonder kopkaart ca. 80 – 100 cycli tot 160 dubbele cycli
> Zak breedte 30 – 320 mm
> Zak lengte tot 500 mm
> Alle gebruikelijke soorten zakken

SPECIALE MACHINE CONSTRUCTIE
VOLGENS DE SPECIFICATIE VAN DE KLANT

Veel dingen zijn mogelijk

Emmer / doos vulling

REVO Kopkaart applicatie



Onze service met eigen technici of erkende technici onder  
contract, zorgen voor permanente hoge beschikbaarheid  
van onze machines. Op afroep of met een doorlopend  
contract – U kunt op ons rekenen!

SERVICE
WERELDWIJD

Verpackungsmaschinen GmbH
Alter Langgönser Weg 6
35415 Pohlheim-Holzheim
Deutschland
Tel.: +49(0)6004 9110-0
Fax: +49(0)6004 9110-90
info@innotech-gmbh.com

www.innotechgmbh.com

Service ter plekke binnen 24 uur

> Telefonische ondersteuning 24 uur stand-by
> Onderhoud op afstand 24 uur stand-by
>  Service ter plaatse op oproep (Europa binnen 12 – 24 uur, 

andere landen binnen de kortst mogelijke tijd)
>  Leveren van reserveonderdelen en service (Europa binnen  

24 uur, andere landen binnen de kortst mogelijke tijd)

PRINS
VERPAKKINGSTECHNIEK

Prins VerpakkingsTechniek BV
Storkstraat 35
3905 KX Veenendaal
Nederland
Tel.: +31(0)318 5658 80
Fax: +31(0)318 5657 91
info@prinsbv.nl

www.prinsverpakkingstechniek.nl


