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Pacing Capper™ replaces Trepak’s popular TK30 and Fillpak’s EC-40.  The new capper is based 
on tried and tested engineering and modern servo motors to keep focus on high reliability 
and easy format changeover.  Pacing Capper™ has a capacity up to 45 packages/minute. 

A package changeover using the same cap is done quickly thanks to pre-defined recipes and 
fixed cap parts. New cap parts are needed, only if the cap model is 
changed. Capping is servo controlled and allows Pacing Capper™ the possibility  to monitor 
the tightening torque and creates a built-in cap control. 

Pacing Capper™ is well-suited to be installed in a variety of environments, e g food and 
beverage, chemical, oil, and pharmaceutical industries.

The machine is delivered with a cap elevator and a conveyor.
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Vi har utvecklat en ny kapsyleringsmaskin som ersätter Trepaks populära TK30 och Fillpaks 
EC-40.  Den nya kapsyleraren bygger på beprövad teknik och moderna servomotorer med 
fokus på hög driftsäkerhet och enkel formatomställning.  Pacing Capper™ har en kapacitet 
upp till 45 förpackningar i minuten. 

Omställning blir snabb så länge samma kapsyl används då all förpackningsinformation sparas 
i fördefinierade recept. Endast när kapsylen skall bytas behövs nya kapsylformatdelar. Den 
servostyrda kapsylåtdragningen ger Pacing Capper™ möjlighet att kontrollera åtdragnings-
momentet och skapar även en inbyggd kapsylkontroll. 

Pacing Capper™ lämpar sig väl för installation i många industrier, t ex livsmedel, kemi, olja, 
läkemedel och ATEX-miljöer.

Maskinen levereras med kapsylelevator och bana.
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Possible directions of travel
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Trepak International AB designs, builds, installs, and maintains filling machines for liquid products and capping 
machines for all types of packages. The company is based in Malmö, Sweden.
Our solutions are always adapted to each customer's specific needs. Assembly, service, and maintenance is carried 
out by in-house staff. One big customer is Tetra Pak. We design, manufacture and deliver capping machines for 
several of their packages. 

Technical Data

Capacity per hour Up to 2 700 packages

Capacity per min Up to 45 packages

Power supply 400 V AC + N

Frequency 50 Hz

Consumption Capper (incl conveyor) n/a

Air supply 6 Bar

Air flow max 150 l/min

Std conveyor height 600 - 1000 mm

Cap Torque Range

Cap Pressure

1 - 25 Nm

Up to 900 N

Max width 300 mm

Max height 500 mm

Length No limit

Max cap diameter

Max cap height

75 mm

70 mm

Package/Cap range*

Left or right infeed

Possible elevator placements

*Other dimensions available on request
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Trepak International AB utvecklar, bygger, installerar och underhåller fyllningsmaskiner för flytande produkter och 
kapsyleringsmaskiner för alla typer av förpackningar. Företaget är baserat i Malmö. 
Våra lösningar är alltid anpassade efter varje kunds specifika behov. Montering, service och underhåll sker genom 
företagets egna tekniker. En stor uppdragsgivare är Tetra Pak. Många av deras förpackningsprodukter kapsyleras av 
maskiner som vi utvecklat, tillverkat och levererat.

Möjliga förpackningsriktningar

Max bredd 300 mm

Max höjd 500 mm

Längd Ingen begränsning

Max kapsylhöjd 70 mm

Max kapsyldiameter 75 mm

Förpacknings-/kapsylområde*Tekniska data

Kapacitet per timme Upp till 2 700 förpackningar

Kapacitet per minut Upp till 45 förpackningar

Spänningsmatning 400 V AC + N

Strömfrekvens 50 Hz

Effektförbrukning Capper (inkl bana) n/a

Luftftryck 6 Bar

Luftflöde max 150 l/min

Standard banhöjd 600 - 1000 mm

Kapsyltryck Upp till 900 N

Åtdragningsmoment 1 - 25 Nm

*Andra mått kan fås på förfrågan

Vänster eller höger inmatning

Möjliga elevatorplaceringar


