
ReTon Trayseal
SEMI- AUTOMATISCHE 
TRAYSEAL MACHINES

RT-59 SERIE
RT-900 SERIE



ReTon Trayseal ontwikkelt en levert schalensluitmachines 
van hoge kwaliteit en lange levensduur, geschikt voor de 
voedingsmiddelenindustrie . De trayseal machines zijn eenvoudig 
in het gebruik,  hebben een hoge productiesnelheid en functioneren 
zowel stand-alone als in een complete productielijn. Wij bieden diverse 
formaten traysealmachines, waardoor trays van uiteenlopende 
afmetingen geseald kunnen worden. Naast het op hoge snelheid 
topsealen van schalen, behoort ook het gasverpakken (MAP)  tot de 
standaard mogelijkheden. 
Reton schalensluitmachines zijn geschikt voor het ambachtelijke 
bedrijf zoals een slagerij, de  supermarkt (versafdeling vlees/vis) en de 
grote industriële bedrijven die voedingsmiddelen verpakken. 

ReTon Trayseal biedt een 
ruime range aan machines, alle 
uitgerust met hoogwaardige 
functionaliteiten:

• gebruikersvriendelijke 
bediening

• keuze tussen manuele – of 
automatische bediening

• visuele 
temperatuuraanduiding 

• automatisch opwikkelen van 
restfolie 

• folie spot detectie voor 
een perfecte uitlijning van 
de bedrukte folie op de 
verpakking 

De trayseal machines zijn:
• compact ontworpen 
• zeer eenvoudig in de 

bediening
• betaalbaar (snelle 

terugverdientijd en lage 
onderhoudskosten)

• verrijdbaar (optioneel)

Door het eenvoudige gebruik 
in combinatie met diverse 
unieke kenmerken, wordt 
de verpakkingscapaciteit 
verhoogd, werken de machines 
kostenbesparend en zijn 
de investeringskosten snel 
terugverdiend. Bij het ontwerp 
van de schalensluiters is rekening 
gehouden met duurzame 
materialen en technieken, 
waardoor de machine weinig 
onderhoud behoeft en dure 
servicecontracten overbodig zijn. 

RETON TRAYSEAL

VOORDELEN 
MACHINES



Semi-automatisch
Bij de semi-automatische 
machine wordt de schaal van het 
gewenste formaat handmatig 
in de ondermal geplaatst en 
vervolgens schuift de ondermal 
automatisch of d.m.v. een druk op 
de knop naar binnen waarna de 
tray geseald wordt. De gebruiker 
bepaalt zelf het tempo en kiest 

MAP staat voor Modifi ed 
Atmosphere Packaging, 
oftewel gasverpakken onder 
beschermende atmosfeer. Het 
gebruik van gassen tijdens 
het sealen van schalen, zorgt 
ervoor dat producten langer 
vers en houdbaar zijn, voorkomt 
voedselbederf en draagt 
bij aan een aantrekkelijke 
presentatie van het eten. Zo blijft 
bijvoorbeeld de rode kleur van 
rauw vers vlees behouden. De 
machines van Reton Trayseal 
creëren door middel van een 
uniek begassingsprincipe een 
lage  restzuurstofwaarde en zijn 

vooraf om alleen de schaal te 
topsealen of ook MAP-verpakken 
toe te passen.  Afhankelijk van 
het type kunnen verschillende 
soorten gasmengsels op één 
machine worden aangesloten. 
De semi-automatische machines 
zijn zeer geschikt voor het 
midden- en kleinbedrijf, gezien 

tevens standaard uitgerust met 
een gasdrukcontrolesysteem. 
Met behulp van het speciaal 
ontwikkelde begassingsprincipe 
kan MAP verpakt worden met 
een hoge productiesnelheid en 
lage service intensiteit. De tray, 
en niet de volledige ondermal, 
wordt als kamer gebruikt en 
mede hierdoor is het gasverbruik 
laag. 

de fl exibele toepassingen, hoge 
capaciteit en lage onderhoud 
intensiteit.

MAP VERPAKKEN



TECHNISCHE INFORMATIE
Machine 
Type

Machine 
afmeting in 
mm

Elektrische gegevens Luchtdruk
benodigd

mogeli-
jkheid 
voor 
MAP

maximale 
trayafmeting 
1-vaks mal in 
mm (LxBxD)

maximale 
trayafmeting 
2-vaks mal in 
mm (BxLxD)

maximale 
trayafmeting 
4-vaks mal in mm 
(LxBxD)

RT-59L 370x400x660 220V/0,65kW nvt x 228x176x100 100x120x100 niet mogelijk

RT-59LF 350x500x820 220V/1,05kW nvt o 228x176x100 95x170x120 niet mogelijk

RT-900SF 350x500x820 220V/1,05kW JA o 228x176x100 95x170x120 95x75x120

RT-900L 480x705x820 220V/0,65kW - 1,85kW JA x 320x250x120 150x250x120 150x110x120

RT-900LF 480x705x820 220V/0,65kW - 1,85kW JA o 280x210x100 120x210x100 120x95x100

RT-900XL 510x760x820 220V/0,65kW - 1,85kW JA x 350x280x120 160x280x120 160x120x120

RT-900XXL 580x865x820 220V/0,65kW - 1,85kW JA x 420x290x120 195x290x120 195x130x120

RT-900XXLF 580x865x820 220V/0,65kW - 1,85kW JA o 420x290x120 195x290x120 195x130x120

Reton Trayseal
De Bieffel 1-3 
7622 BM Hengelo 

WWW.RETON-TRAYSEAL.COM

Uw dealer 
voor België
All Food Machines
Steenweg Deinze 150 
9810 Nazareth 

E: info@allfoodmachines.be
T: 0475-769605
T: (verkoop): 0475-358490

Reton Trayseal werkt samen met betrouwbare dealers in Europa  en samen met deze dealers  bieden wij 
u uitstekende service op locatie. Bij levering worden de machines volledig naar uw wens geïnstalleerd 
en ingeregeld. Ook na levering staan wij voor u klaar, middels een goede onderdelenvoorziening en 
snelle reactietijden wanneer noodzakelijk. 

Neemt u contact op met uw dealer voor meer informatie of een geheel vrijblijvende demonstratie.

CONTACT



ReTon Trayseal
ROTERENDE 
TRAYSEAL MACHINES

RT-80 SERIE



ReTon Trayseal ontwikkelt en levert schalensluitmachines 
van hoge kwaliteit en lange levensduur, geschikt voor de 
voedingsmiddelenindustrie . De trayseal machines zijn eenvoudig 
in het gebruik,  hebben een hoge productiesnelheid en functioneren 
zowel stand-alone als in een complete productielijn. Wij bieden diverse 
formaten traysealmachines, waardoor trays van uiteenlopende 
afmetingen geseald kunnen worden. Naast het op hoge snelheid 
topsealen van schalen, behoort ook het gasverpakken (MAP)  tot de 
standaard mogelijkheden. 
Reton schalensluitmachines zijn geschikt voor het ambachtelijke 
bedrijf zoals een slagerij, de  supermarkt (versafdeling vlees/vis) en de 
grote industriële bedrijven die voedingsmiddelen verpakken. 

ReTon Trayseal biedt een 
ruime range aan machines, alle 
uitgerust met hoogwaardige 
functionaliteiten:
• gebruikersvriendelijke 

bediening
• keuze tussen manuele – of 

automatische bediening
• visuele 

temperatuuraanduiding 
• automatisch opwikkelen van 

restfolie 
• folie spot detectie voor 

een perfecte uitlijning van 
de bedrukte folie op de 
verpakking 

De trayseal machines zijn:
• compact ontworpen 
• zeer eenvoudig in de 

bediening
• betaalbaar (snelle 

terugverdientijd en lage 
onderhoudskosten)

• verrijdbaar 

Door het eenvoudige gebruik 
in combinatie met diverse 
unieke kenmerken, wordt 
de verpakkingscapaciteit 
verhoogd, werken de machines 
kostenbesparend en zijn 
de investeringskosten snel 
terugverdiend. Bij het ontwerp 
van de schalensluiters is rekening 
gehouden met duurzame 
materialen en technieken, 
waardoor de machine weinig 
onderhoud behoeft en dure 
servicecontracten overbodig zijn. 

RETON TRAYSEAL

VOORDELEN 
MACHINES



Roterend
De roterende 
schalensluitmachine  is zeer 
geschikt voor productie waarbij 
hoge capaciteit nodig is in 
een kleine ruimte. Gemiddeld 
worden met deze machine  
12 tot 14 verpakkingen per 
minuut geseald. De schalen 
worden handmatig geplaatst 

MAP staat voor Modifi ed 
Atmosphere Packaging, 
oftewel gasverpakken onder 
beschermende atmosfeer. Het 
gebruik van gassen tijdens 
het sealen van schalen, zorgt 
ervoor dat producten langer 
vers en houdbaar zijn, voorkomt 
voedselbederf en draagt 
bij aan een aantrekkelijke 
presentatie van het eten. Zo blijft 
bijvoorbeeld de rode kleur van 
rauw vers vlees behouden. De 
machines van Reton Trayseal 
creëren door middel van een 
uniek begassingsprincipe een 
lage  restzuurstofwaarde en zijn 

en vervolgens automatisch 
getransporteerd, geseald en 
uitgevoerd. De ronding van de 
carrousel zorgt ervoor dat er op 
weinig ruimte veel trays geseald 
worden. Ook hier geldt dat er 
de mogelijkheid voor MAP-  en 
alleen topsealverpakking bestaat. 

tevens standaard uitgerust met 
een gasdrukcontrolesysteem. 
Met behulp van het speciaal 
ontwikkelde begassingsprincipe 
kan MAP verpakt worden met 
een hoge productiesnelheid en 
lage service intensiteit. De tray, 
en niet de volledige ondermal, 
wordt als kamer gebruikt en 
mede hierdoor is het gasverbruik 
laag. 

MAP VERPAKKEN



TECHNISCHE INFORMATIE
Machine Type Machine afmeting 

in mm
Elektrische gegevens Luchtdruk

benodigd
mogelijkheid 
voor MAP

maximale trayafmeting 
1-vaks mal in mm (LxBxD)

RT-80 1D4GL 125x125x160 220V/1,0kW JA o 325x265x100

RT-80 1D4G 100x100x160 220V/0,7kW JA o 230x180x100

Uw dealer 
voor België
All Food Machines
Steenweg Deinze 150 
9810 Nazareth 

E: info@allfoodmachines.be
T: 0475-769605
T: (verkoop): 0475-358490

Reton Trayseal werkt samen met betrouwbare dealers in Europa  en samen met deze dealers  bieden wij 
u uitstekende service op locatie. Bij levering worden de machines volledig naar uw wens geïnstalleerd 
en ingeregeld. Ook na levering staan wij voor u klaar, middels een goede onderdelenvoorziening en 
snelle reactietijden wanneer noodzakelijk. 

Neemt u contact op met uw dealer voor meer informatie of een geheel vrijblijvende demonstratie.

CONTACT

WWW.RETON-TRAYSEAL.COM


