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Po tabletkarkach i kapsułkarkach nadszedł czas na przegląd linii rozlewniczych 
– ich oferta jest tak szeroka jak różnorodność form płynnych leków dostęp-
nych na rynku. Umożliwiają one rozlewanie i zamykanie płynów w opakowa-
niach szklanych, jak i z tworzyw sztucznych, o różnych kształtach, rozmiarach  
i pojemnościach.

KATALOG
LINIE ROZLEWNICZE

przegląd: linie rozlewnicze
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Przedsiębiorstwo Przedstawicielskie GAL

NAZWA PRODUKTU/MODEL
monoblok rozlewająco-zamykający do fiolek i ampułek ARF 10x0
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
BOSCH GmbH Crailsheim/www.GALpp.pl
PODSTAWOWE PARAMETRY

obsługiwane opakowania szklane – ampułki (otwarte lub zamknięte), fiolki (płyn lub liofilizat)
rozmiary opakowań:

 – ampułki do 30 ml (DIN) Ø 9-30 mm
 – fiolki do 50 H (w wersji kombi) Ø 14-42,5 mm

dozowane produkty – płyny, liofilizaty
wydajność maksymalna do 7,2 tys. opakowań/h

MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ
szeroki zakres formatów
obrotowy system transportu  z centralnie umieszczoną karuzelą i indeksowanymi gniazdami,  
pozwalające na automatyczne śledzenie indywidualnego opakowania 
dostępność jako niezależne urządzenie, lub element linii
możliwość zintegrowana stacji zamykającej fiolki – monoblok
szybka i beznarzędziowa zmiana formatu i nastawów
części formatowe sys. transportowego wykonane z PEEK (w tym karuzela) – większa odporność na 
temperaturę
transport pojemników zawieszonych na karuzeli:

 – bez tarcia i emisji cząsteczek przy ślizganiu
 – bez naprężeń i otarć rysujących opakowania

bez części ruchomych nad otwartymi ampułkami w stacji zatapiającej
100% sprawdzenie wagi jako opcja dla ampułek i fiolek
servo-napędy zapewniające szybkie wczytanie receptury i powtarzalność serii

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis producenta z możliwością zawiązania umowy w zakresie przeglądów okresowych przez specjalistów 
Bosch, doradztwo w zakresie OEE (Overall Equipment Effectiveness) – optymalizacja ogólnej wydajności 
urządzenia, profesjonalne szkolenia – w zakresie obsługi, utrzymania, automatyki oraz walidacji
GDZIE JUŻ PRACUJE? 
lista referencyjna dostępna na życzenie

NAZWA PRODUKTU/MODEL
maszyna rozlewająca do pre-sterylizowanych ampułko-strzykawek FXS 5100
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
BOSCH GmbH Crailsheim/www.GALpp.pl
PODSTAWOWE PARAMETRY

obsługiwane opakowania –  pre-sterylizowane ampułko-strzykawki (szkło i plastik)
rozmiary opakowań (pełen zakres formatów SCFTM):

 – 0,5 ml do 20 ml (szkło/plastik)
wydajność maksymalna do 30 tys. opakowań/h 

MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ
budowa balkonowa umożliwiająca pełen dostęp operatorski z jednej strony
przystosowanie do opcjonalnego zastosowania izolatorów oraz zabezpieczeń  
barierowych jak cRABS, RABS, LF-hood
smukła konstrukcja zapewniająca oszczędne zagospodarowanie przestrzenne,  
łatwość czyszczenia i optymalną zabudowę w linii
precyzyjny system transportowy z możliwością zaadoptowania do wszystkich etapów  
procesu
ciągły proces rozlewu i napełniania – niezakłócony podczas wymiany koszyka ze strzykawkami:

 – większa dokładność dozowania
 – mniejsze ryzyko zakłóceń na stacji zamykającej

elastyczny indywidualny system konfiguracji ruchu każdej z igieł rozlewających
podawanie stoperów bez zakłóceń procesu rozlewu – optymalne dla niezaburzonego przepływu 
powietrza wokół strzykawek podczas całego procesu

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis producenta z możliwością zawiązania umowy w zakresie przeglądów okresowych przez specjalistów 
Bosch, doradztwo w zakresie OEE (Overall Equipment Effectiveness) – optymalizacja ogólnej wydajności 
urządzenia, profesjonalne szkolenia – w zakresie obsługi, utrzymania, automatyki oraz walidacji
GDZIE JUŻ PRACUJE? 
pełna lista referencyjna dostępna na życzenie
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NAZWA PRODUKTU/MODEL
maszyna rozlewająco-zamykająca do fiolek i buteleczek MLF 3000
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
BOSCH GmbH Crailsheim/www.GALpp.pl
PODSTAWOWE PARAMETRY

oobsługiwane opakowania szklane i plastikowe –  fiolki, buteleczki (gwintowane lub na inserty)
rozmiary opakowań:

 – od 2 ml do 500 ml max. Ø 86 mm
wydajność maksymalna do 7,2 tys. opakowań/h 

MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ
budowa balkonowa – umożliwiająca pełen dostęp operatorski z jednej strony
dobra dostępność, małe wymogi przestrzenne strefy sterylnej
szeroki zakres formatów przy elastycznej i kompaktowej konstrukcji
rozlew, zatykanie i kapslowanie butelek z płynami infuzyjnymi
rozlew, aplikacja kroplomierza i zakręcanie butelek z nakrętką
zamknięcia typu pipetka, nebulizator, pompka
zatykanie i osadzanie nakrętki z funkcją pick-and-place i ruchem zoptymalizowanym  
dla indywidualnych formatów
stacja zakręcająca z kontrolą mom.  obr. poprzez serwo
system transportowy z systemem półautomatycznej wymiany ogniw formatowych
ultrasmukła konstrukcja z minimalnymi wymogami gabarytowymi
dostępność w wersji podstawowej w krótkim czasie dostawy
możliwość rozbudowy do wszelkich poziomów zastosowania z wielostrefowymi  
izolatorami i produktami toksycznymi włącznie
konfiguracja w kształcie „U” z możliwością instalacji do ściany

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis producenta z możliwością zawiązania umowy w zakresie przeglądów okresowych przez specjalistów 
Bosch, doradztwo w zakresie OEE (Overall Equipment Effectiveness) – optymalizacja ogólnej wydajności 
urządzenia, profesjonalne szkolenia – w zakresie obsługi, utrzymania, automatyki oraz walidacji
GDZIE JUŻ PRACUJE? 
lista referencyjna dostępna na życzenie

NAZWA PRODUKTU/MODEL
maszyna rozlewająco-zamykająca do kartridży (karpuli) MLD 5000
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
BOSCH GmbH Crailsheim/www.GALpp.pl
PODSTAWOWE PARAMETRY

obsługiwane opakowania szklane – kartridże (karpule)
rozmiary opakowań:

 – od 1,5 ml do 10 ml,  8,65 mm do Ø 18,25 mm
wydajność maksymalna od 60 do 600 opakowań/min. (dla 3ml) 

MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ
unikalny opatentowany system transportu MLD – bardzo precyzyjny, smukły,  
bez stacji centrującej bez efektu zużycia poprzez rozciąganie, kombinacja  
ruchu ciągłego ze skokowym w odpowiednich krokach procesu rozlewu
unikalny system uchwytów klipsowych gładko przenoszących karpule przez cały proces
zasada delikatnego zakuwania kapselka – obracająca karpulem i uchwytem uniesionymi  
ponad systemem transportowym
czysty rozlew bez rozlewania – kontrola czujnikiem zapobiegająca przelewaniu  
i kontaminacji na zewnątrz kartridża
spójność w integracji z urządzeniami inspekcyjnymi rodzimych firm Eisai  
i Moeller & Devicon (M&D)

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis producenta z możliwością zawiązania umowy w zakresie przeglądów okresowych przez specjalistów Bosch, 
doradztwo w zakresie OEE (Overall Equipment Effectiveness) – optymalizacja ogólnej wydajności urządzenia, profesjonalne 
szkolenia – w zakresie obsługi, utrzymania, automatyki oraz walidacji
GDZIE JUŻ PRACUJE? 

40-letnie doświadczenie – ponad 170 linii rozlewu w karpule od 1972 roku, w pełnym zakresie od 60/min do 600/
min, obejmująca wszystkich kluczowych producentów na świecie
lista referencyjna dostępna na życzenie

Przedsiębiorstwo Przedstawicielskie GAL
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„Trade & Consult Ltd. Sp. z o.o.” Sp. k.

NAZWA PRODUKTU/MODEL
maszyna nalewająca DFVN 1000/DFVN 1000 V
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
groninger & co. gmbh/„Trade & Consult Ltd. Sp. z o.o.” Sp. k. www.tradeconsult.pl
PODSTAWOWE PARAMETRY

obsługiwane pojemniki  – ampułkostrzykawki
wymiary maszyny (LxWxH) – 1550 x 900 x 2000 mm
dozowane produkty – ciecz
doza – od 0,5ml do 50ml
wydajność – do 4.8 tys. szt./h

MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ
różne systemy dozowania – rotacyjne pompy tłokowe, pompy perystaltyczne, metoda 
czasowo-ciśnieniowa, inne
krótki czas przezbrojenia
wysoka precyzja dozowania
kompaktowa konstrukcja
możliwość zabudowy LAF
zastosowanie wyłącznie serwonapędów
zastosowanie maszyny – w laboratoriach, testach pilotażowych i produkcji 
małoseryjnej

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis producenta, czas reakcji do 24 h, zdalny teleserwis, linia serwisowa Hotline, 
3-wymiarowy katalog części zamiennych, indywidualne programy serwisowe i szkoleniowe
GDZIE JUŻ PRACUJE? 
Biotech, Schott, Teoxane, Pharmaceutics, Pierre Fabre, BCB, AXCELL i inni

NAZWA PRODUKTU/MODEL
maszyna zamykająca KVK 108 
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
groninger & co. gmbh/„Trade & Consult Ltd. Sp. z o.o.” Sp. k. www.tradeconsult.pl
PODSTAWOWE PARAMETRY

obsługiwane formaty – kapsle
wymiary maszyny (LxWxH – 715 x 1160 x 1710 mm 
wysokość pojemnika – od 34mm do 115 mm
średnica pojemnika – od 14 mm do 68 mm
wydajność – do 30 tys. szt./h  

MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ
delikatne transportowanie pojemników 
precyzyjne centrowanie pojemników w stacji zamykającej
prędkość obracania fiolki może być ustawiana osobno
szybka zmiana formatu bez użycia narzędzi
znakowanie kapsla poprzez drukarkę atramentową
kontrola wizyjna jakości zamknięcia

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis producenta, czas reakcji do 24 godzin, zdalny teleserwis, linia serwisowa Hotline, 
3-wymiarowy katalog części zamiennych, indywidualne programy serwisowe i szkoleniowe
GDZIE JUŻ PRACUJE? 
Polfa, Alcon, Merckle, Teuto, Santen Oy, Furp, Ursapharm i inni

przegląd: linie rozlewnicze
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„Trade & Consult Ltd. Sp. z o.o.” Sp. k.

NAZWA PRODUKTU/MODEL
maszyna nalewająca DFVG
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
groninger & co. gmbh/„Trade & Consult Ltd. Sp. z o.o.” Sp. k. www.tradeconsult.pl
PODSTAWOWE PARAMETRY

obsługiwane pojemniki – fiolki, butelki szklane/plastikowe
wymiary maszyny (LxWxH): 1750 x 1050 x 1660 mm
dozowane produkty – ciecz
średnica pojemnika – od 14 mm do 68 mm
doza – od 30 ml do 140 ml
wydajność – do 7.2 tys. szt./h

MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ
różne systemy dozowania – rotacyjne pompy tłokowe,  
pompy perystaltyczne, metoda czasowo-ciśnieniowa, inne
obsługa różnych typów zamknięć – korki, kapsle,  
pompki, zakraplacze, inne
krótki czas przezbrojenia
wysoka precyzja dozowania
CIP/SIP
możliwość zabudowy LAF, możliwość zastosowania systemu IPC,  
możliwość zabudowy typu izolator/cRABS/oRABS
zastosowanie maszyny – w produkcji wielkoseryjnej

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis producenta, czas reakcji do 24 godzin, zdalny teleserwis,  
linia serwisowa Hotline, 3-wymiarowy katalog części zamiennych, indywidualne programy 
serwisowe i szkoleniowe
GDZIE JUŻ PRACUJE? 
Cipla, Immunnoleks, Sun Pharma  i inni

DAMASZ

NAZWA PRODUKTU/MODEL
maszyna napełniająca i zamykająca ampułkostrzykawki – model SFL Syringe
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
Dara Pharmaceutical Packaging/ Damasz Sp. z o.o.
PODSTAWOWE PARAMETRY

zakres obsługiwanych opakowań – 0,5-20 ml
wydajność – do 22,6 tys. szt./h
zasilanie – 200/400 V – 50/60 Hz – 6 kW max
dokładność dozowania – +/- 0,5%

MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ
obsługa ampułkostrzykawek i fiolek
szeroki zakres obsługiwanych opakowań
podawanie opakowań na tacach
prosta i szybka wymiana formatu, żadne narzędzia nie są wymagane
załadunek tac automatyczny, półautomatyczny lub ręczny
wysoka elastyczność maszyny – możliwość wyboru optymalnej ilości głowic napełniających i pomp, umożliwiająca 
optymalizację kosztów i wydajności
możliwość stopniowej rozbudowy maszyny
możliwość wyboru najbardziej odpowiedniej metody napełniania – pompa perystaltyczna lub wolumetryczna
możliwość zapewnienia pełnej aseptyczności procesu przy pomocy nawiewu laminarnego/izolatora/systemu RAB
użycie próżni podczas napełniania, zapobiegające pozostawaniu pęcherzyków powietrza w opakowaniu
zainstalowane wewnętrzne systemy transportujące uniemożliwiają, przed prawidłowym umiejscowieniem, kontakt 
tłoczka z produktem
wykonanie zgodne z wymaganiami cGMP i US-FDA.

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
zapewniamy pełny serwis posprzedażowy, interwencja serwisowa w ciągu 48 h
GDZIE JUŻ PRACUJE? 
Altus Biopharm, Gadea, 
Grifols, Health Care, Nupel, Rovi

przegląd: linie rozlewnicze
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IES

NAZWA PRODUKTU/MODEL
Seria FSP
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
Marchesini/I.E.S. International
PODSTAWOWE PARAMETRY

wydajność – od 2 do 24 tys. szt./h
MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ

monoblok napełniająco-zamykający strzykawki, maszyna zrobotyzowana
proces odbywający się pod nawiewem laminarnym w strefie A
konstrukcja balkonowa, w pełni zgodna z GMP
mikrometryczna regulacja dozy
automatyczne wprowadzenie tacki ze strzykawkami
automatyczne zamykanie gumowym tłokiem 

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis w Polsce, czas reakcji 24/48 h
GDZIE JUŻ PRACUJE? 

Novartis Siena (Włochy)
Sanitas Kowno (Litwa)
Actavis Nevirano (Włochy)
GSK Rixensart (Belgia)
Sanofi Vitry sur Siene (Francja) 

przegląd: linie rozlewnicze

NAZWA PRODUKTU/MODEL
Seria RSF
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
Marchesini/I.E.S. International
PODSTAWOWE PARAMETRY

wydajność – 6-24 tys. szt./h
MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ

napełniarko-zatapiarka ampułek pracująca w linii z myjką oraz tunelem sterylizacyjnym 
automatyczny załadunek i rozładunek do kaset
pompy wielotłoczkowe ze stali kwasoodpornej
możliwość rozbudowy o stacje zamykania fiolek gumowym korkiem 

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis w Polsce, czas reakcji 24/48 h
GDZIE JUŻ PRACUJE? 

Polpharma (Starogard Gdański)
Bristol Myers Squibb (Anagni, Włochy)
Pfizer (Anapolis, Brazylia)
Sanofi (Lyon, Francja)
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przegląd: linie rozlewnicze

NAZWA PRODUKTU/MODEL
OPTO 150
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
Marchesini/I.E.S. International
PODSTAWOWE PARAMETRY

wydajność –150 szt./h
doza  do 30 ml

MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ
monoblok napełniająco-zakręcający do kropli oftalmicznych, zrobotyzowana
możliwość napełniania w środowisku gazu obojętnego
szeroka gama dostępnych opcji 

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis w Polsce, czas reakcji 24/48 h
GDZIE JUŻ PRACUJE? 

Novartis Siena (Włochy)
Sanitas Kowno (Litwa)
Actavis Nevirano (Włochy)
GSK Rixensart (Belgia)
Sanofi Vitry sur siene (Francja)

NAZWA PRODUKTU/MODEL
Seria Steril 
PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
Marchesini/I.E.S. International
PODSTAWOWE PARAMETRY

od 12 do 24 szt./h
doza 0,5-100ml

MOCNE STRONY/INNOWACYJNOŚĆ
monoblok napełniająco-zamykający do fiolek w środowisku aseptycznym
przystosowany do pracy pod nawiewem laminarnym w strefie A
bez narzędziowa zmiana formatu
balkonowa struktura w całości wykonana ze stali 316L 

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
serwis w Polsce, czas reakcji 24/48 h
GDZIE JUŻ PRACUJE? 

IES
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