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Het Packhuys is leverancier van kwalitatief hoogwaardige doseersystemen, verpakkingsmachines en complete verpakkingslijnen 
voor de voedingsmiddelen verwerkende- en verpakkende industrie. Hiervoor werken we nauw samen met onze vaste leveranciers, 
waarvan we exclusief distributeur zijn voor de Benelux. Samen met onze leveranciers bouwen we een gezamenlijk partnership op 
met onze klanten. Dit alles gebaseerd op vertrouwen, met als doel een langdurige relatie.

Het Packhuys is een professioneel, innovatief en klantgericht bedrijf, met gedreven en enthousiaste medewerkers die allemaal 
streven naar het verlenen van service met een grote S. Dit realiseren we door een flexibele en oplossingsgerichte opstelling, 
gecombineerd met een no-nonsense  mentaliteit. 
Ons bedrijf beschikt over een eigen werkplaats en volledig ingerichte demonstratieruimte met diverse doseer- en 
verpakkingsmachines. Het leveringsprogramma bestaat uit:

• Doseerpompen- en systemen
• Topsealmachines (MAP & SKIN)
• Flowpackmachines (horizontaal)
• Flowpackmachines (verticaal)
• Carrouselmachines (rotatieve afvul- en verpakkingsmachines)
• Platenmachines (lineaire afvul- en verpakkingsmachines)
• Sleevemachines 
• Casepackers

Het Packhuys biedt tevens mogelijkheden om de machines te huren voor korte of lange termijn. Met onze voorraad huurmachines 
zijn we in staat om snel te schakelen indien noodzakelijk.

Over het Packhuys
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service     

Het kunnen rekenen op verlening van professionele service is een zeer 

belangrijkere factor in elk productiebedrijf. Het Packhuys beschikt over 

een enthousiast team van ervaren onderhoudsmonteurs, die allemaal 

streven naar het verlenen van service met een grote S. Ons team staat 

7 dagen per week klaar om onze klanten telefonisch en/of ter plaatse te 

ondersteunen bij calamiteiten. Telefonisch proberen we eerst de storing 

in kaart te brengen, om waar mogelijk het probleem direct te verhelpen. 

Als blijkt dat de storing telefonisch niet verholpen kan worden,  

dan wordt er een afspraak gemaakt om een onderhoudsmonteur  

langs te laten komen.

Ons technisch team staat klaar voor:

• Oplossingsgerichte technische ondersteuning – 7 dagen per week

• Inspectie en preventief onderhoud aan uw machines

• Installatie van uw doseer- en verpakkingsmachines

• Snelle levering van onderdelen

• Training van uw operatoren en technische medewerkers

• Servicecontract op maat



Het Packhuys | 5 

demonstratie en training

Het Packhuys beschikt over een volledig ingerichte ruimte voor 

het geven van demonstraties. Hier kunnen we de mogelijkheden 

op het gebied van onze doseer- en verpakkingsmachines goed 

toelichten en tonen aan onze (potentiële) klanten. Ook kunnen 

we de machines in detail tonen, wat bij een referentiebezoek bij 

een klant niet altijd mogelijk of wenselijk is.

Voordat levering plaats vindt, worden in onze eigen werkplaats de 

nieuwe machines uitvoerig getest. Waar mogelijk zetten we alvast 

de juiste recepten in de machines. Voor de topsealmachines 

hebben we tevens een rondloopsysteem gemaakt, waarin we de 

machines kunnen aftesten op de juiste snelheden. 

Doordat alle machines voor uitlevering eerst naar Het Packhuys 

komen, bieden we klanten tevens de mogelijkheid om vlak voor 

de installatie training te krijgen op hun eigen machine. Dit voor 

zowel operators als technici. Ook als men nieuwe medewerkers 

in een later stadium wenst te trainen, kan men hiervoor bij Het 

Packhuys terecht.
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topseal verpakkingen
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Mogelijkheden in topseal verpakkingen

Outside cut | overlappende snijrand

Met outside cut steekt de folie 1,5 tot 2,5 

mm uit over de rand van de verpakking. 

Dit type versnijding is technisch een 

stuk eenvoudiger dan inside cut en is 

gemakkelijk toepasbaar in een brede 

range van foliesoorten.

Inside cut | binnen snijrand

Met inside cut loopt de snijrand van 

de folie ‘binnen’ de contouren van de 

verpakking. Dit geeft een aantrekkelijke 

presentatie aan de verpakking. 

Technisch gezien vraagt deze manier 

van snijden wat meer aandacht.

Peel corner | treklipje

Een treklipje kan gebruikt worden als 

hulp bij het openen van de verpakking 

en is toepasbaar bij inside cut en 

outside cut. Het ongesealde lipje kan 

binnen de contour van de verpakking 

vallen, of erbuiten, voor meer grip.

1.5 - 2.5 mm 1.5 mm

Sealen

Sealen van voorgevormde schalen zonder 

beschermde atmosfeer. Geeft voordelen 

voor fysieke en hygiënische bescherming 

van het (kwetsbaar) product, en geeft een 

aantrekkelijke presentatie van het product. 

Tevens mogelijk m.b.v. een bedrukte folie.

MAP - gasverpakken
Modified Atmosphere Packaging  

Gasverpakken onder beschermende 

atmosfeer. Het gebruik van beschermen-

de 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. 

Skin verpakken

Deze vorm van verpakken is meest geschikt voor 

vers en verwerkt vlees, kaas, wild & gevogelte, vis- en 

zeevruchten en kant en klare maaltijden. Het product 

wordt in een voorgevormde schaal geplaatst. Na 

het vacumeren wordt de bovenfolie, die specifieke 

skin-eigenschappen heeft, om de contouren van het 

product gewikkeld en aan de voorgevormde schaal 

geseald. Dit geeft een aantrekkelijke presentatie en 

maximale houdbaarheid van het product.  

EMAP verpakken 
Micro geperforeerde folie

Groente en fruit blijft langer vers als de verpakking zich 

aan de respiratie aanpast. Bij Equilibrium Modified 

Atmosphere Packaging (EMAP) wordt het evenwicht 

van de atmosfeer gewijzigd door microperforaties in 

de folie, waardoor de houdbaarheid van het product 

verlengd wordt. Microperforaties zorgen ervoor dat 

de permeabiliteit van de folie zich aan de respiratie 

van het product aanpast. De houdbaarheid van het 

product wordt nog meer verlengd.
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Olympia PRO 

Maximale schaalafmeting 266 x 457 mm 

Verpakkingssnelheid 1 - 5 cycli p/min 

Verpakkingen per cyclus 1 - 4 

Kenmerken   

• electropneumatisch

• voorzien van vacuümpomp

• geschikt voor MAP en SKIN

Olympia 

Maximale schaalafmeting 266 x 457 mm 

Verpakkingssnelheid 1 - 5 cycli p/min 

Verpakkingen per cyclus 1 - 4 

Kenmerken   

• electropneumatisch

• voorzien van vacuümpomp

• geschikt voor MAP 

topseal semi automatisch TECNOVAC

Olympia H250 

Maximale schaalafmeting 266 x 457 mm 

Verpakkingssnelheid 1 - 5 cycli p/min 

Verpakkingen per cyclus 1 - 4 

Kenmerken   

• electropneumatisch

• voorzien van vacuümpomp

• geschikt voor MAP 
• verhoogde uitvoering tot 250 mm
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Athena 

Maximale schaalafmeting VG 287 x 424 mm 

Maximale schaalafmeting S 285 x 464 mm 

Verpakkingssnelheid 1 - 15 cycli p/min 

Verpakkingen per cyclus 1 - 4 

   

Kenmerken   

• electropneumatisch

• voorzien van vacuümpomp

• geschikt voor MAP en SKIN

Athena dual drive 

Maximale schaalafmeting VG 287 x 424 mm 

Maximale schaalafmeting S 285 x 464 mm 

Verpakkingssnelheid 1 - 15 cycli p/min 

Verpakkingen per cyclus 1 - 8 

   

Kenmerken   

• electropneumatisch

• voorzien van vacuümpomp

• geschikt voor MAP en SKIN 

Athena LID
 
Maximale schaalafmeting VG 287 x 424 mm 

Verpakkingssnelheid 1 - 15 cycli p/min 

Verpakkingen per cyclus 1 - 8 

   

Kenmerken   

• electropneumatisch

• voorzien van vacuümpomp

• geschikt voor MAP en SKIN 

• voorzien van dubbele sealkamer

• voorzien van geïntegreerde dekselaar

TECNOVAC topseal automatisch 
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Eclipse 182 
Topsealmachine semi-automatisch
 
Maximale schaalafmeting 420 x 300 mm

Verpakkingssnelheid 1 - 12 cycli p/min

Kenmerken   

• pneumatisch

• geschikt voor MAP 

• snelle toolwissel 

Eclipse SL2
Topsealmachine volautomatisch

Maximale schaalafmeting 470 x 300 mm

Verpakkingssnelheid tot 15 cycli p/min 

Kenmerken   

• electropneumatisch

• geschikt voor MAP 

• snelle toolwissel 

Eclipse SL3
Topsealmachine volautomatisch

Maximale schaalafmeting 470 x 300 mm

Verpakkingssnelheid 18-20 cycli p/min 

Kenmerken   

• volledig electrisch (servo)

• geschikt voor MAP en SKIN

• snelle toolwissel 

Packaging automationtopseal 
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Eclipse SL4 / Eclipse SL4 motion 
Topsealmachine volautomatisch
 
Maximale schaalafmeting 680 x 300 mm

Verpakkingssnelheid tot 20 cycli p/min

Kenmerken   

• volledig electrisch (servo)

• geschikt voor MAP en SKIN 

• snelle toolwissel 

Eclipse SL6 motion 
Topsealmachine volautomatisch
 
Maximale schaalafmeting 680 x 300 mm

Verpakkingssnelheid tot 20 cycli p/min

Kenmerken   

• volledig electrisch (servo)

• geschikt voor MAP en SKIN 

• snelle toolwissel 

Eclipse TL6 motion dubbelbaans 
Topsealmachine volautomatisch
 
Maximale schaalafmeting 680 x 300 mm

Verpakkingssnelheid tot 15 cycli p/min

Kenmerken   

• volledig electrisch (servo)

• geschikt voor MAP en SKIN 

• snelle toolwissel 

topseal Packaging automation
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Revolution
Topsealmachine volautomatisch

Verpakkingssnelheid tot 20 cycli p/min  

Kenmerken   

• volledig electrisch (servo)

• geschikt voor MAP en SKIN

• Snelle toolwissel

• Tot 160 ppm

Revolution XL
Topsealmachine volautomatisch

Verpakkingssnelheid tot 20 cycli p/min  

Kenmerken   

• volledig electrisch (servo)

• geschikt voor MAP en SKIN

• Snelle toolwissel

• Tot 200 ppm

Revolution XL dubbelbaans
Topsealmachine volautomatisch

Verpakkingssnelheid tot 15 cycli p/min  

Kenmerken   

• volledig electrisch (servo)

• geschikt voor MAP en SKIN

• Snelle toolwissel

• Tot 240 ppm

topseal Packaging automation



Het Packhuys | 13 

topseal Packaging automation

Rotofill 
Afvul- en verpakkingsmachine
  
Capaciteit max. 150 schalen p/min

Schaaldiameter in overleg

Doseervolume max. 1000 ml

Kenmerken

• 3-banig

• veelzijdige machine

• geschikt voor MAP 

• folie van de rol of voorgestanst 

• dekselen   

PA240-P lineaire machine 
Afvul- en verpakkingsmachine

Verpakkingssnelheid tot 20 cycli p/min 

Verpakkingen per cyclus 1 - 6 

Doseervolume nader te bepalen 

Kenmerken   

• hoge capaciteit 

• geschikt voor MAP 

• folie voorgestanst 

• ontnesten

• dekselen
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Mogelijkheden in flowpack hffs
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standaard

standaard

met euro hole

met zip

met zip

easy open

met hersluitbaar 
venster

easy open 
met eurohole

met hersluitbaar 

venster

Standaard pillow pack verpakkingen

Pillow pack verpakkingen met gusseting

Mogelijkheden in flowpack hffs
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P325E - Bottom seal 
Flowpackmachine
 
Kenmerken   

•  3 electronisch aangedreven assen 

of multi axis servo aandrijving

• gelakt staal of RVS

• voorbereid voor printer en/of labeller

P325E - Phase feeder
Flowpackmachine

Kenmerken   

• automatische schalen invoer

•  multi axis servo aandrijving

• gelakt staal of RVS

• voorbereid voor printer en/of labeller 

P325E-T - (Trayless)
Flowpackmachine

Kenmerken   

•  3 electronisch aangedreven assen 

of multi axis servo aandrijving

• product verpakken zonder schaal

• diverse invoersystemen

• gelakt staal of RVS

REDpack flowpack hffs
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REDpack flowpack hffs

P325E - FI (Frictionless infeed) 
Flowpackmachine
 
Kenmerken   

•  3 electronisch aangedreven assen 

of multi axis servo aandrijving

• gelakt staal of RVS

• traploos verstelbaar meenemersysteem 

• o.a. appels verpakken zonder schaal

P325S-SP - (snack products)
Flowpackmachine

Kenmerken   

• automatische schalen invoer

•  multi axis servo aandrijving

• gelakt staal of RVS

•  eenvoudige montage en synchronisatie  

met printer en/of labeller

• multipack snackverpakkingen 

P325 Shrink wrap
Flowpackmachine

Kenmerken   

•  3 electronisch aangedreven assen 

of multi axis servo aandrijving

• diverse invoersystemen

• gelakt staal of RVS

• krimpfolie verpakkingen met schaal

• krimptunnel
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NTS
Flowpackmachine
 
Kenmerken   

• Perfect voor moeilijk handelbare producten 

• top seal

• hoge capaciteit

•  multi axis electronische aandrijving

• RVS

• diverse invoersystemen

•  eenvoudige montage en synchronisatie met printer en/of labeller

NTS-BM (box motion)
Flowpackmachine
 
Kenmerken   

• Perfect voor moeilijk handelbare producten met hoge eisen aan de sealnaad

• top seal

• hoge capaciteit

•  multi axis electronische aandrijving

• RVS

• diverse invoersystemen

•  eenvoudige montage en synchronisatie met printer en/of labeller

• MAP mogelijk

REDpack flowpack hffs
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REDpack flowpack hffs

NTS-BM (box motion round product)
Flowpackmachine
 
Kenmerken   

• Speciaal voor ronde producten  

• top seal

• hoge capaciteit

•  multi axis electronische aandrijving

• RVS

• diverse invoersystemen

•  eenvoudige montage en synchronisatie met printer en/of labeller

HC65 - High care machine
Flowpackmachine
 
Kenmerken   

• IP65 uitvoering

• Hygiënisch ontwerp

• In- en uitvoer IP67 en demontabel 

• bottom seal

• hoge capaciteit 

• diverse invoersystemen

•  3 electronisch aangedreven assen of multi axis servo aandrijving

• RVS 

• MAP mogelijk 

• Box motion mogelijk
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flowpack vffs 
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mogelijkheden in flowpack vffs 

 

pillow

doy

gusseting

quad

gusseting euroslot

block bottom

carry bag handle
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GICflowpack vffs 

GIC 2100 – Intermittent Motion 
Flowpackmachine verticaal
 
Kenmerken   

Max. zakafmeting:  250 x 400 mm

Verpakkingssnelheid:  tot 80 verpakkingen p/min

• Compact

• Snelle, eenvoudige formaatwissel

• PLC-besturing Allen Bradley

• Optioneel volledig servogestuurde uitvoering

•  Geschikt voor: pillow-pack, gusseting, blockbottom, 

euroslot, quad

GIC 3000 – Continuous Motion
Flowpackmachine verticaal

Kenmerken   

Max. zakafmeting:  250 x 400 mm

Verpakkingssnelheid:  tot 120 verpakkingen p/min

• Compact

• Snelle, eenvoudige formaatwissel

• PLC-besturing Allen Bradley

• Geschikt voor: pillow-pack

GIC 3100– Continuous Motion
Flowpackmachine verticaal

Kenmerken   

Max. zakafmeting:  250 x 400 mm

Verpakkingssnelheid:  tot 150 verpakkingen p/min

• Compact

• Snelle, eenvoudige formaatwissel

• PLC-besturing Allen Bradley

•   Geschikt voor: pillow-pack, gusseting,  

blockbottom, euroslot, quad
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flowpack vffs GIC

GIC 4100 – Intermittent Motion 
Flowpackmachine verticaal
 
Kenmerken   

Max. zakafmeting:  400 x 600 mm

Verpakkingssnelheid:  tot 70 verpakkingen p/min

• Compact

• Snelle, eenvoudige formaatwissel

• PLC-besturing Allen Bradley

• Optioneel volledig servogestuurde uitvoering

•  Geschikt voor: pillow-pack, gusseting,  

blockbottom, euroslot, quad

GIC 8000 – Continuous Motion
Flowpackmachine verticaal

Kenmerken   

Max. zakafmeting:  400 x 600 mm

Verpakkingssnelheid:  tot 100 verpakkingen p/min

• Compact

• Snelle, eenvoudige formaatwissel

• PLC-besturing Allen Bradley

• Geschikt voor: pillow-pack

GIC 8100 – Continuous Motion
Flowpackmachine verticaal

Kenmerken   

Max. zakafmeting:  400 x 600 mm

Verpakkingssnelheid:  tot 120 verpakkingen p/min

• Compact

• Snelle, eenvoudige formaatwissel

• PLC-besturing Allen Bradley

•  Geschikt voor: pillow-pack, gusseting,  

blockbottom, euroslot, quad



24 | Het Packhuys

K50
Sleevemachine
 
Verpakkingssnelheid tot 35 verpakkingen p/min

 
Kenmerken   

•  compact

• snelle, eenvoudige formaatwissel

• eenvoudige bediening

• diverse sleeves mogelijk

• voorgelijmde sleeves

K101 / K101 F
Sleevemachine

Verpakkingssnelheid tot 60 verpakkingen p/min

 
Kenmerken   

•  compact

• snelle, eenvoudige formaatwissel

• eenvoudige bediening

• diverse sleeves mogelijk

• voorgelijmde sleeves

K201
Sleevemachine

Verpakkingssnelheid 100+ verpakkingen p/min

 
Kenmerken   

•  compact

• snelle, eenvoudige formaatwissel

• eenvoudige bediening

• diverse sleeves mogelijk

• voorgelijmde sleeves

Keymacsleeven 
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Keymac Mogelijkheden in sleeve verpakkingen
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Model 1000 serie 1  
Doseermachine
 
Verpakkingssnelheid tot 35 cycli p/min

Doseervolume 3 - 80 ml 

Temperatuur tot 130º 

Kenmerken   

• microfill 

• tafelmodel of mobiele opstelling

• 1-voudig 

• geschikt voor hot-fill

Model 1000 serie 2  
Doseermachine
 
Verpakkingssnelheid tot 35 cycli p/min

Doseervolume 10 - 5000 ml 

Temperatuur tot 130º 

Kenmerken   

• tafelmodel

• 1-voudig

• geschikt voor hot-fill

Riggs autopackDoseren 

Model 1000 serie 3  
Doseermachine
 
Verpakkingssnelheid tot 35 cycli p/min

Doseervolume 10 - 5000 ml 

Temperatuur tot 130º 

Kenmerken   

• semi-automatisch

• mobiele opstelling 

• 1- of 2-voudig

• geschikt voor hot-fill
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Model 1000 serie 4  
Doseermachine
 
Verpakkingssnelheid tot 35 cycli p/min

Doseervolume 10 - 5000 ml 

Temperatuur tot 130º 

Kenmerken   

• volautomatisch 

• mobiele opstelling

• 1- tot 8 voudig 

• geschikt voor hot-fill

Model 1000 serie 5  
Doseermachine
 
Verpakkingssnelheid tot 35 cycli p/min

Doseervolume 10 - 5000 ml 

Temperatuur tot 130º 

Kenmerken   

• volautomatisch 

• mobiele opstelling

• 1- of 2-voudig

• geschikt voor hot-fill

Model 1000 serie 6  
Transferpomp
 
Capaciteit 26 tot 80 liter/min

Temperatuur tot 130º 

Kenmerken   

• transferpomp, horizontaal of verticaal

• mobiele opstelling 

• 1-voudig

• geschikt voor hot-fill

Doseren Riggs autopack
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Glazen en kunststof potten 
Doseersysteem
 
Verpakkingssnelheid tot 100 potten p/min 

Kenmerken   

• semi- of volautomatisch transporteren 

•  (meervoudig) vullen en sluiten van potten 

(twist-off caps)

Emmers 
Doseermachine
 
Verpakkingssnelheid tot 15 emmers p/min 

Kenmerken   

• semi- of volautomatisch 

• ontnesten (meervoudig) vullen, sluiten en aandrukken

Flessen
Doseermachine
 
Verpakkingssnelheid tot 120 flessen p/min 

Kenmerken   

• semi- of volautomatisch 

• transporteren, (meervoudig) vullen en sluiten 

Riggs autopackDoseren 
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Doseren Riggs autopack
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complete Projecten 

Het Packhuys is tevens het juiste adres voor ontwerp en levering van complete verpakkingslijnen. 

Denk hierbij aan complete systeemintegratie van:

• Ontnesters

• Transportbanden

• Weegsystemen 

• Doseersystemen vloeibaar product

• Doseersystemen bami/nasi/pasta etc

• Multihead weegsystemen en overgave ervan in de verpakking

• Verpakkingsmachines (topseal, flowpack horizontaal en verticaal)

• Etikettering

• Checkweging

• End of line systemen (draaitafel, casepacker)
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Projecten 



Het Packhuys B.V.  

Vang 19 

 4661 TX  Halsteren 

Nederland

 

t +31 (0)166 70 02 15 

e info@het-packhuys.com 

Service met een grote S 

Wij staan graag voor u klaar

w w w . h e t - p a c k h u y s . c o m


