
 

 

 

 

Persinformatie Interpack 2011 
 
De Oystar Groep zal op de komende Interpack een groot aantal innovaties 
tonen waaronder met name een uniform Bedienerdisplay voor alle machines 
van de verschillende dochterondernemingen: 
 
OYSTAR zal als innovatie op Interpack 2011 een nieuw type Bedienerdisplay 
tonen, namelijk een ergonomisch ontworpen HMI paneel met toekomstgerichte 
technologie waarmee elke OYSTAR machine van nu af aan uitgerust zal worden. Het 
bedienerdisplay standaardiseert  het werken met verschillende machines door middel 
van uniforme hardware en software zodat klanten -ongeacht welke OYSTAR 
machines zij gebruiken – steeds met hetzelfde navigatie concept te maken hebben. 
Het werken met het display is intuïtief op een scherm van 10 tot maximaal 21 inch 
groot. De status van de machine wordt systematisch en herkenbaar weergegeven. 
De standaard HMI kan worden uitgebreid met optionele widgets om optimaal 
tegemoet te komen aan de eisen van de individuele klant. 
 
Naast deze gezamenlijke ontwikkeling, zullen ook nieuwe ontwikkelingen bij de 
individuele OYSTAR fabrieken op de Interpack gepresenteerd worden, Bijvoorbeeld: 
 
OYSTAR Benhil zal een nieuwe wikkelmachine (wrapping machine) tonen, de 
Multipack 3000 machine, die een capaciteit heeft van maximaal 100 pakketten per 
minuut en een formaatbereik van 50 tot 1000 g. Het is hiermee 's werelds meest 
flexibele single-cel machine voor verpakken van pasteuze producten. De machine is 
uitgevoerd met een CIP reinigbaar doseersysteem en voldoet aan de hoogste 
hygiënische normen. De Benhil Multipack 3000 kenmerkt zich verder door een zeer 
hoge afvulnauwkeurigheid. Dankzij het modulaire ontwerp, kan de machine 
eenvoudig en snel omgebouwd worden naar een ander formaat. 
 
OYSTAR Hassia presenteert de "THM 8/48" thermo-vorm-, vul- en sealmachine 
(TFFS) voor 12.000 bekers/uur. De machine is uitgerust met een multi-stans 
gereedschap zodat zowel losse bekers, alsook 2, 4, 6 of 8-packs gemaakt kunnen.  
De cup decoratie is uitgevoerd door middel van inline labeling, terwijl de toevoer van 
de sluitfolie goed bereikbaar vanaf de zijkant van de machine is. 
 
De bekers worden vanaf de THM 8/48 vervoerd naar de eindverpakkingsmachine 
van OYSTAR A+F. Een twee-assige robot neemt de producten op en plaatst deze in 
open trays. Per uur kunnen volautomatisch tot 2.100 trays/uur verpakt worden.  
 
OYSTAR Erca-Formseal toont naast de Open Mould technologie de nieuw 
ontwikkelde compacte "Ecoform" thermo-vorm-, vul- en sluitmachine. De machine is 
gebouwd voor circa 14.000 bekers/uur en is geschikt voor zuivelproducten, maar ook 
voor bijvoorbeeld confituren of roomkaas; afvulhoeveelheid van 5 tot 150 gr. 
 
Oystar Hassia India toont een eenvoudige rondloper vul- en sluitmachine voor 
vloeibare producten in voorgemaakte bekers tot 500 ml: de "Ecocup 785" machine.  
 

 


