
Kapama
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Önemli Noktalar

Vinolok'un kapağının takılması 
çok kolaydır ve üç adımdan 
oluşur: Vinolok kapağının 
takılması, kapağın itilmesi ve 
kapşonun uygulanması.
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Vinolok kapatmanın üç 
adımı

Önbilgi
Vinolok tıpaları, geleneksel T-Bar tıpalarına benzer şekle 
sahiptir. Dış görünüşü dışında en önemli fark şudur:
endüstriyel tıpalama söz konusu olduğunda dikkate alınması 
gereken ağırlık ve malzeme bileşimi. T-bar tıpalar için 
tasarlanmış mevcut tıpaların çoğu Vinolok ile kullanılmak üzere 
uyarlanabilir. Dikkate değer başka birçok çözümler de var.

Vinolok tıpasını yerleştirme Tıpayı itme Kapşon uygulaması
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Tıpalama alternatifleri

Kapak makinesi üreticisi değiliz, ancak teknik bilgimizi sunabilir ve müşterinin mevcut ekipman ve 
ihtiyaçlarına (miktar, hız, maliyet) dayalı olarak en uygun çözümleri önerebiliriz.
Şişeyi Vinolok ile kapatmanın ne kadar kolay olduğunu müşteriye göstermek çok önemlidir. Genel 
olarak, kapama ekipmanı üreten herhangi bir şirket, Vinolok için mevcut bir kapak makinesini 
değiştirebilir veya yeni bir makine sağlayabilir.

Müşterilerimiz genellikle önerilen çözüm üzerinde çalışan şişeleme tedarikçileriyle doğrudan temas 
halindedir. Ayrıca bakım ve garanti nedenleriyle bu şekilde çalışmayı tercih ederler.  

Elle kapama

Bu sınırlı kapama yöntemi küçük hacimler için uygundur ve herhangi bir ek yatırım 
gerektirmez. Kapaklar elle yerleştirilir ve itilir. Tıpayı sıkıca kapama kalitesi, bir makine 
tarafından yapılmış gibi tamamen aynıdır. Daha hızlı tıpalama için, mevcut bir şişeleme 
hattında (yüksek hızda ve daha yüksek hacimlerde bile) bir mantar veya değiştirilmiş bir vidalı 
kapak ünitesi yardımıyla manuel kapatmayı birleştirmek mümkündür.

Bu kapatma seçeneklerinin, operatörlerin daha yüksek yaralanma riski altında olması veya 
daha büyük bir kapanma bakteriyel kontaminasyon olasılığı olması gibi sınırlamaları vardır.

Tam elle manuel kapama
www.youtube.com/watch?v=wrSlj5hYll0

Modifiye edilmiş vidalı kapak ünitesi ile manuel kapama 
www.youtube.com/watch?v=m4MkEKhOi2g

Tıpalama makinasının yardımı manuel kapama 
www.youtube.com/watch?v=UiuEXjB0EIk

Hızlı şişeleme bandında manuel kapama 
www.youtube.com/watch?v=8iuuZw9HVpI

Kapama videolarını 
Vinolok Youtube 
kanalında izleyebilirsiniz. 
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GAI Adapterlü yarı otomatik kapama
www.youtube.com/watch?v=zNWeQ87UzFE&t=8s

Yarı otomatik GAI şişeleme
www.youtube.com/watch?v=7dYHQA6gLMc

Yarı-otomatik Tıpalama
GAI İtalya'nın Vinolok adaptörü, düşük yatırım ve güvenli kullanımın bir kombinasyonunu 
sağlar. Bu adaptör, bazı GAI tıpalama üniteleri ile tamamen uyumludur; ancak, her türlü 
mantar başı ile çalışacak şekilde değiştirilebilir. Adaptör sadece mekanik prensiplere 
dayanmaktadır ve ne elektrik ne de basınçlı hava gerektirmektedir. Fiyatı 2.000 EUR 
civarında ve maksimum hız 3.000 şişe / saat. Vinolok, adaptörü belirli koşullar altında test 
amaçlı veya düzenli şişeleme için sağlayabilir.

VINOLOK HANDBOOK



70

Otomatik Tıpalama
Piyasada Vinolok kapatma için başka profesyonel çözümler de mevcuttur. Doğru seçim, 
istenen hıza ve mevcut bütçeye bağlıdır. 4.000 şişe / saat hıza sahip ankastre kapak 
modülleri için fiyatlar 15.000 EUR'dan başlıyor. Büyük hacimler ve yüksek verimli 
şişeleme için uygun tam otomatik yüksek hızlı çözümler saatte 15.000 şişeyi işleyebilir.
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Costral
www.youtube.com/watch?v=MISsrowLadQ

Zalkin
www.youtube.com/watch?v=W-x3ine5fow

Sick
www.youtube.com/watch?v=CmgetuBvLa0

KTM Troxler
www.youtube.com/watch?v=pd9wm5FgSy4

Bertolaso
www.youtube.com/watch?v=oGSViS6PSJo

MBF
www.youtube.com/watch?v=AsM6VkKDl-U
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Mobil üniteler 
Çeşitli nedenlerle, bazı üreticiler mobil şişeleyicilerle veya bağımsız kapatma birimleriyle 
çalışmayı tercih eder. Her gelişmiş şarap pazarında, Vinolok kapatma üniteleriyle donatılmış 
mobil şişeleyiciler bulunmaktadır. Şişeleme ünitesinin arkasına yerleştirilebilen bağımsız 
cihazlar da vardır. Nispeten kompakt olduklarından ve montajları mevcut hatlarda herhangi 
bir değişiklik gerektirmediğinden bazıları deneme şişeleme için kullanılabilir.

VB 6000
www.youtube.com/watch?v=ngvSzN0Os8E

SAV1000
www.youtube.com/watch?v=kj3FuwYbGnI

Costral
www.youtube.com/watch?v=FXQqe8MeNGY

Tıpalama önerileri
Şişeleme prosedürü sırasında özel bir gereklilik yoktur (müşterinin Vinolok kapağı için 
donanımlı olması ve onaylı bir şişeye sahip olması şartıyla). Güvenli sınırlamayı sağlamak 
için bazı ek notlar:

• Kapatma ünitesinin belirli Vinolok boyut / tasarım seçeneği için uygunluğunu kontrol edin
• Vinolok'un işlevsel kısmına eldiven takmadan ellerinizle dokunmayın
• Kapakları sert bir şekilde kullanmaktan kaçının

Keçelerin kalitesini düzenli olarak kontrol edin
• Zemine veya şişeleme hattına düşen kapakları asla kullanmayın
• Şişeleme işleminden hemen sonra kapşon uygulaması yapılmalıdır
• Kapşonsuz geçici depolama sadece dikey konumda, üst katmanı üstten baskılı yükleyin
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