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Maszyny 

rozlewnicze

SERIa aRROW
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Ponad 30 lat doświadczeń.

Prowadzimy projekty swoich Klientów zgodnie    
z zasadą innowacyjności, wykorzystując  
zaawansowaną technologię. Wszechstronne 
wsparcie, profesjonalna analiza potrzeb 
i doświadczony zespół inżynierów pomagają 
osiągać sukces wielu inwestorom na całym świecie.

Optymalne rozwiązania.

Otwarcie na nowe rozwiązania, własne 
laboratorium i analiza efektywności pozwalają 
na optymalizację produkcji wszelkiego rodzaju 
płynów, na każdym etapie procesu nalewu.

Europejskiej klasy jakość i perfekcyjny 
serwis.

Maszyny projektujemy zgodnie z normami 
europejskimi. W ich produkcji używamy wysokiej 
jakości komponentów światowych marek, takich 
jak:  
ThyssenKrupp, 
Metal Work,
System Plast,
Bonfiglioli,
Festo,
BERNECKER.
Ogólnodostępne podzespoły oraz ekspresowe 
wsparcie serwisowe określają jakość produktów 
STM.

analiza
Analiza potrzeby, problemu
Klienta, z uwzględnieniem 
infrastruktury oraz
produkcyjnych planów 
na przyszłość.1
KonsUlTacJe
Kompleksowe konsultacje, wraz
z umiejscowieniem maszyn oraz
wyborem części.2
ProJeKT  

INŻYNIERSKI
Konstruowanie wybranych 
rozwiązań.3

ProDUKcJa
Realizacja projektu: wykonanie
i montaż części, wstępny test maszyn.

4
TransPorT  

oraz UrUcHoMienie 
Wysyłka i instalacja urządzeń
w siedzibie Klienta.5

Profesjonalne zarządzanie 

Opieramy się na potrzebach Klienta przez cały 
okres trwania projektu – od założeń wstępnych 
poprzez projekt inżynierski, aż do zgody na pełną 
gotowość produkcyjną.
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Seria maszyn ARROW 
Innowacyjny nalew 

Firma STM jako specjalista w innowacyjnych 
rozwiązaniach gotowa jest na wyzwania wynikające  
z wysoce zindywidualizowanych projektów. 

Seria maszyn aRROW przystosowana jest do szerokiej 
gamy nalewanych płynów.

Kontrolowana wysoka jakość wykonania przy 
jednoczesnej łatwości obsługi maszyn pozwala na 
zastosowanie ich w różnych strefach klimatycznych, 
do różnych aplikacji, jednostek pakowania, typów 
zamykania i poziomów higieny.

Wszystkie maszyny serii aRROW w standardowej 
wersji przystosowane są do mycia w systemie CIP.
Posiadają system trzymania za szyjkę, który 
warunkuje łatwość zmiany formatu opakowań 
i elastyczność procesu produkcyjnego. Metoda  
podawania nakrętek PICK&PLACE utrzymuje
precyzję zamykania na bardzo wysokim poziomie.

W zależności od modelu seria maszyn ARROW może 
być przystosowana do opakowań PET lub ze szkła, 
dostępna jest w wersjach tribloku (RFC) oraz 
monobloku (FC).

Atrybuty:

CAN
SERIa

Arrow 

ISO
SERIa

Arrow 

NC
SERIa

Arrow 

BIG
SERIa

Arrow 

WM
SERIa

Arrow 

FlowM

SERIa

Arrow 

NL
SERIa

Arrow 

G
SERIa

Arrow 

Maksymalna higiena z systemem Arrow Purity 
System aPS®, 

Niezwykle szybka zmiana formatów 
zminimalizowana do 10 minut,

Unikatowy, zaszyjkowy, wewnętrzny transport
opakowań bez konieczności ustawiania wysokości,

Ekspresowa zmiana formatów opakowań o różnych 
średnicach,

Przyjazny panel dotykowy z automatycznym
oprogramowaniem diagnostycznym,

Precyzyjne pozycjonowanie opakowań, 

Ograniczona do minimum obsługa.
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Unikatowa elastyczność 
zamykania, nalewu     
i wydajności.
Seria CAN rotacyjnych bloków nalewu i zamykania, 
wyposażona w izobaryczne, przepływowe lub 
elektroniczne zawory nalewające, zaprojektowana 
została do nalewu i zamykania puszek PET i puszek 
aluminiowych o cylindrycznych kształtach. 

Seamer przystosowany jest do zamykania wielu 
typów cylindrycznych puszek napełnionych napojami 
gazowanymi, piwem, czy napojami niegazowanymi.

Nalewarka i seamer są zsynchronizowane 
mechanicznie, z jednym wspólnym napędem.

CAN
SERIa

Arrow 

Wydajność: 

Nalewarka może być wyposażona w od 16 do 48 
zaworów nalewających.
Zakres wydajności od 7.000 do 40.000 but./godz.
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Łatwa i szybka zmiana rozmiaru puszki, 
również w przypadku systemu zamykania,

Unikatowo mała liczba uszczelek 
i elementów wymiennych w zaworach 
nalewających,

Konstrukcja wykonana ze stali AISI 304   
i AISI 316L w strefie nalewu.

Atrybuty:



66
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Zastosowania: 

Napoje zawierające CO
2
, piwo, płyny 

niegazowane, soki i płyny nalewane  
w procesie HOT FILL, Ice Tea.

Dopuszczalne pojemności: 
200 ml – 500 ml.

Typy opakowania: 

Puszki PET i puszki aluminiowe.

Typy zamykania: 

200, 202.

Zawory nalewające:
Niska liczba elementów ruchomych oraz 
dynamicznych uszczelnień pozwoliła 
zredukować do minimum obsługę 
maszyny oraz ewentualne awarie, 
zwiększyła również efektywność mycia.

CAN
SERIa

Arrow 

7
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ISO
SERIa

Arrow 

Kompaktowy design dla 
mocno pieniących się 
produktów.
Seria ISO rotacyjnych bloków płukania, nalewu   
i zamykania wyposażona jest w nalewaki izobaryczne 
przeznaczone do napełniania opakowań płynami 
zawierającymi CO

2
, takimi jak: napoje gazowane, 

woda gazowana, piwo.

Rozwiązanie zaprojektowane specjalnie do nalewu 
płynów gazowanych, mających skłonność do 
pienienia, ale również produktów niegazowanych.

Zawory nalewające cechują się prostą budową 
zapewniającą wysoki poziom higieny i prostotę 
obsługi. 
Części mające kontakt z napełnionym produktem 
wykonane są ze stali AISI 316L.
Maszyny w standardowej wersji przystosowane 
są do CIP. 

W zależności od wersji maszyny serii ISO mogą być 
przygotowane dla opakowań typu PET i szklanych.

Wydajność: 
Nalewarka może być wyposażona w od 12 do 72 
zaworów nalewających. 
Zakres wydajności od 2.000 do 24.000 but./godz.
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Мodułowy projekt z centralnym zbiornikiem,

Najnowszej generacji trzymanie za szyjkę,

Dostępny w wersjach monobloku i tribloku,

Niezależna ewakuacja powietrza do produktów 
wysoko pieniących. 

Atrybuty:
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ISO
SERIa

Arrow 
Zastosowania: 

Napoje gazowane, napoje zawierające 
CO

2
, piwo.

Dopuszczalne pojemności: 
200 ml – 2500 ml.

Typy opakowania: 

Butelki PET, szkło.

Typy zamykania: 

Plastikowe z gwintem śrubowym, 
nakrętka aluminiowa, kapsel 
koronkowy, SPORT CAP.

Zawory nalewające:
Zawory wykonane ze stali nierdzewnej 
AISI 316L cechują się prostą budową 
zapewniającą wysoki poziom higieny 
i prostotę obsługi. 
Specjalna konstrukcja z innowacyjnym 
pojedynczym lub podwójnym 
odpowietrzaniem, dedykowana 
do pieniących się produktów i piwa, 
zapewnia spokojny i bezpieczny nalew.
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NC
SERIa

Arrow 

Perfekcyjna mechanika dla 
dywersyfikacji produkcji. 
Seria NC rotacyjnych bloków płukania, nalewu 
i zamykania wyposażona jest w nalewaki 
przepływowe typu „overflow” do płynów nie 
zawierających CO

2
, takich jak: woda niegazowana, 

napoje niegazowane, płyny techniczne (również 
pieniące), oleje.

Maszyny w standardowej wersji przystosowane 
są do CIP, mogą być stosowane do opakowań 
PET, szklanych i HDPE.

Wydajność: 
Nalewarka może być wyposażona w od 9 do 72 
zaworów nalewających.
Zakres wydajności od 4.000 do 30.000 but./godz.
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Atrybuty:
• Prosta budowa, idealna do mycia,

 Uniwersalny nalew do wielu typów płynów,

 Zredukowany do minimum czas zmiany formatów,  
 maks. 10 min,

 Nalewaki wykonane ze stali nierdzewnej   
 AISI 316L,

 Niewielka liczba uszczelnień,

 Wysoka dokładność nalewu.
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Zastosowania: 

Niegazowane napoje, Ice Tea, woda 
naturalna, soki, soki nalewane   
w systemie HOT FILL, w temp. do 88˚C. 

Dopuszczalne pojemności: 
0,2 l – 2,5 l.

Typy opakowania: 

Szkło, PET, HDPE.

Typy zamykania:  

Plastikowe z gwintem śrubowym, 
nakrętka aluminiowa, kapsel koronkowy, 
SPORT CAP.

Zawory nalewające: 
Nalewaki cechują się prostą budową 
zapewniającą wysoki poziom higieny   
i prostotę obsługi.

NC
SERIa

Arrow 

HOT
FILL
SYSTEM
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Najwyższa klasa dokładności 
nalewu wartościowych 
produktów.
Napełniarka przeznaczona jest do napełniania 
butelek typu PET, szkła i opakowań HDPE. Seria 
maszyn wykorzystuje wagowy sposób nalewu, 
zapewniający perfekcyjną masę produktu. 
Napełnianie odbywa się grawitacyjnie lub może 
być wspomożone wzrostem ciśnienia w zbiorniku.

Wydajność: 
Nalewarka od 9 do 48 nalewaków. 
Wydajności od 3000 do 22000 but./godz. 

WM
SERIa

Arrow 
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Atrybuty:
Niezmienna w czasie superdokładność nalewu, 

Niewielkie straty wartościowego produktu podczas 
perfekcyjnego, elektronicznego ustalenia wagi/porcji,

Wszystkie elementy maszyny, mające kontakt   
z produktem, wykonane ze stali AISI 316L,

Wysoka precyzja nalewu    
(od ±0,2 do 2 g dla objętości od 0,2 l do 2,0 l),

Eliminacja martwych punktów w maszynie   
o podwyższonym ryzyku zainfekowania produktu,

Dwuetapowy nalew zapobiegający pienieniu się 
produktu, 

Intuicyjny, kolorowy panel sterujący ułatwiający 
współpracę operatora i maszyny.

17
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Zastosowania: 

Gęste produkty, oleje, produkty mleczne  
z kawałkami owoców.

Dopuszczalne pojemności: 
0,2 l – 3,0 l.

Typy opakowania: 

Szkło, PET, HDPE.

Typy zamykania:  

Plastikowe z gwintem, aluminiowe, twist off.

Zawory nalewające: 
Nalewak wagowy, może napełniać 
różne produkty o bardzo różnych 
właściwościach, produkty napowietrzone 
nie wpływają na dokładność wypełnienia 
masy netto. Nie wpływa na to również 
temperatura, lepkość i spienianie.

WM
SERIa

Arrow 
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BIG
SERIa

Arrow 

Wysoka jakość komponentów 
dla dużych pojemności.
Seria BIG rotacyjnych bloków płukania, nalewu 
i zamykania wyposażona jest w nalewaki 
przepływowe typu „overflow” do płynów nie 
zawierających CO

2
, takich jak: woda niegazowana, 

napoje niegazowane, płyny techniczne (również 
pieniące), oleje.

Maszyny w standardowej wersji przystosowane 
są do CIP, mogą być stosowane do opakowań 
PET, szklanych i HDPE.

Wydajność: 
Nalewarka może być wyposażona w od 9 do 40 
zaworów nalewających.
Zakres wydajności od 1.000 do 8.000 but./godz.



21

F I L L I N G  L I N E S

21

• Prosta budowa idealna do mycia,

• Wysoka wydajność,

• Zredukowany do minimum czas zmiany formatów, 
 maks. 10 min,

 Nalewaki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L,

 Niewielka liczba uszczelnień,

 Wysoka dokładność nalewu.

Atrybuty:
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Zastosowania: 

Niegazowane napoje, woda naturalna, 
soki, oleje.

Dopuszczalne pojemności: 
3,0 l – 7,0 l.

Typy opakowania: 

PET.

Typy zamykania: 

Plastikowe z gwintem śrubowym.

Zawory nalewające: 
Nalewaki cechują się prostą budową 
zapewniającą wysoki poziom higieny 
i prostotę obsługi.

BIG
SERIa

Arrow 
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Wysoka higiena dla 
wymagających produktów.
Seria FlowM rotacyjnych bloków płukania, nalewu 
i zamykania wyposażona jest w elektroniczne  
nalewaki z elektrostatycznymi przepływomierzami 
firmy Endress+Hauser przeznaczone do napełniania 
opakowań niegazowanymi, czystymi płynami, 
o podwyższonych wymogach higienicznych, takimi 
jak: mleko, naturalne soki, jogurty. 

Butelka nie ma kontaktu z nalewakiem, dzięki czemu 
produkt nalewany jest bezpieczny. 

Maszyny w standardowej wersji przystosowane są 
do CIP, wyposażone są w 

 z filtrami H13 HEPA, które zatrzymują 
99,97% zanieczyszczeń oraz inne izolatory 
mikrobiologiczne, takie jak nawiew laminarny, 
sterylizacja promieniami UV i płukanie wodą 
ozonowaną. Ponadto również konstrukcyjne 
rozwiązania gwarantują przedłużoną żywotność 
nalewanych, wrażliwych produktów. 

FlowM

SERIa

Arrow 

Wydajność: 
Nalewarka może być wyposażona w od 7 do 72 
zaworów nalewających.
Zakres wydajności od 4.000 do 30.000 but./godz.
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• Ekstremalnie wysoka higiena nalewu,

 Kontrolowana precyzja nalewu ±0,5%   
 dokładności,

 Zastosowanie technologii dedykowanej    
 wrażliwym produktom, na poziomie materiałów,   
 jak i ich konstrukcji.

Atrybuty:
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Zastosowania: 

Mleko, soki, woda naturalna, produkty  
o podwyższonej higienie.

Dopuszczalne pojemności: 
0,2 l – 2,5 l.

Typy opakowania: 

Szkło, PET.

Typy zamykania: 

Plastikowe z gwintem śrubowym, 
nakrętka aluminiowa, kapsel 
koronkowy, SPORT CAP, twist-off.

Zawory nalewające: 
Wysoko higieniczne nalewaki  
o specjalnej budowie perfekcyjnie 
zabezpieczają nalewany produkt. 
Elektronicznie kontrolowany poziom 
nalewu zapewnia wysoką precyzję  
i jakość finalnego produktu.

FlowM

SERIa

Arrow 
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Uniwersalne rozwiązania dla 
małych wydajności. 
Seria NL to liniowe bloki nalewu i zamykania 
przystosowane do małych wydajności 
i wysokiej elastyczności. Mogą być wyposażone 
w różne typy nalewu, „overflow”, jak również 
elektroniczny, czy wolumetryczny.

NL
SERIa

Arrow 

Zastosowania: 

Napoje niegazowane, płyny chemiczne  
i kosmetyczne.

Dopuszczalne pojemności: 
0,2 l – 20,0 l.

Typy opakowania: 

Szkło, PET.

Typy zamykania: 

Plastikowe z gwintem śrubowym, nakrętka 
aluminiowa, kapsel koronkowy, SPORT CAP, 
twist-off.

Zawory nalewające: 
W zależności od zapotrzebowania maszyna 
może być wyposażona w typ nalewu 
przelewowego, elektronicznego lub 
wolumetrycznego.

28

Wydajność: 
Nalewarka może być wyposażona w od 4 do 8 
zaworów nalewających.
Zakres wydajności od 250 do 2.500 but./godz.
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 Uniwersalne rozwiązanie do małych   
 wydajności,

 Szybka zmiana formatów,

 Wszystkie elementy mające kontakt 
 z produktem wykonane są ze stali    
 nierdzewnej AISI 316L.

Atrybuty:
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Seria ARROW G to w pełni automatyczne 
urządzenia o wydajnościach 200 butli/godz., 
400 butli/godz., 600 butli/godz. 
Maszyny są w całości wykonane ze stali AISI 304. 

Wysoka jakość mycia zapewniona jest przez 
wielostopniowy system namaczania, mycia 
na gorąco, płukania i dezynfekcji. Nad całością 
procesu czuwa sterownik BERNECKER.

Wydajność: 
200, 400, 600 but./godz.

G
SERIa

Arrow 

Zastosowania: 

Woda naturalna.

Zakres pojemności: 
5 galonów.

Typy opakowania: 

PET, PC.

Typ zamykania: 

Press on.

Zawory nalewające: 
Mechaniczne nalewaki.

30
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Atrybuty:
• Maszyna myjąca, nalewająca i zamykająca   
 w jednym zamkniętym osłonami bloku,

 Proces nalewu elektronicznie kontrolowany,

 Wszystkie elementy nalewające, rury, zawory  
 i podłączenia wykonano ze stali nierdzewnej   
 AISI 304 i AISI 316L,

  Zamykarka liniowa.
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STM Sp. z o.o.
SIEDZIBA GŁÓWNA:

ul. Piaskowa 12
78-520 Złocieniec

POLSKA

Теl: +4894 367 14 71
Fax: +4894 363 09 40
office@stm-pack.com
www.stm-pack.com

 


