
Jedinečná kombinace strojku a tobolek CapsiCards®

Strojek
CapsiCards® Machine

Tobolky CapsiCards®

Jedinečné a plně flexibilní zařízení pro ruční plnění 
tobolek

• Jedinečné konstrukční prvky pro vysoký výkon
a snadné použití.

• Flexibilní: vyměnitelné díly dle velikosti tobolek,
které potřebujete.

Efektivní způsob vložení tobolek do strojku 
CapsiCards® Machine

• Snadná a hygienická práce.
• Rychlá příprava až 120 tobolek během 5 až 7 minut.

Vysoká kvalita, úspora času a nákladů

Unikátní kombinace 
strojku a tobolek 
CapsiCards®
CapsiCards® System byl vyvinut v úzké spolupráci s 
farmaceuty zabývajícími se magistraliter přípravou 
a díky tomu nabízí komplexní řešení pro snadné a 
účinné plnění tobolek. 

Ukázková videa a ilustrované 
návody naleznete na 
capsicardssystem.com 



Využijte veškeré výhody jedinečného systému CapsiCards®.
Sestavte si svůj CapsiCards® System pro velikost tobolek, kterou potřebujete.

Výhodné startovací sady

1 strojek na plnění tobolek dvou velikostí
1 základní plnící sada
2 sady výměnných desek (vyberte si z vel. 00-4)
+ 2 krabice tobolek CapsiCards® zdarma  

Získejte 2 krabice tobolek CapsiCards® zdarma
a ušetřete až 1 471,- Kč*.

1 strojek na plnění tobolek tří velikostí

1 základní plnící sada
3 sady výměnných desek (vyberte si z vel. 00-4)
+ 3 krabice tobolek CapsiCards® zdarma 

Získejte 3 krabice tobolek CapsiCards® 
zdarma a ušetřete až 2 207,- Kč*.

Počet tobolek Velikost Materiál Barva Kusů v bal. Cena bez DPH

Tobolky CapsiCards®

CapsiCards® 50 tobolek/karta Dostupné:
00, 0, 1, 2, 3, 4 Tvrdá želatina Transparentní, 

bílá, slonovinová
Od 850-1200* 

tobolek Od 563,- Kč*

CapsiCards® 60 tobolek/karta** Dostupné:
00, 0, 1, 2, 3, 4 Tvrdá želatina Transparentní, 

bílá, slonovinová
Od 1020-1680* 

tobolek Od 655,- Kč*

*Závisí na velikosti tobolek.
**Produkty CapsiCards® System pro

60/120 tobolek jsou dostupné na objednání.

Tobolky CapsiCards®

Zásobník na tobolky 
se zamykací deskou

Desky s otvory (3) Distanční deska

Strojek CapsiCards® Machine - Základní plnící sada
Základní plnící 
sada 100 otvorů Vhodné pro:

00 až 4
Inox (nerezová ocel 

316), plast n/a 1 sada 4 836,- Kč

Základní plnící 
sada 120 otvorů** Vhodné pro:

00 až 4
Inox (nerezová ocel 

316), plast n/a 1 sada 5 710,- Kč

Základní deska AdaptérPrachový rám, stěrka a svorky Nástroj na 
uzavření tobolek

Nástroj na 
vytlačení tobolek

5-ti bodové 
pěchovadlo

capsicardssystem.com Fagron a.s., Holická 1098/31m, 779 00 Olomouc, Česká republika
Tel. +420 585 222 590, e-mail: inovace@fagron.cz, fagron.cz

Strojek CapsiCards® Machine - Vyměnitelné díly
Sada vyměnitel-
ných dílů 100 otvorů Dostupné pro:

00 až 4
Inox (nerezová ocel 

316), plast n/a 1 sada (pro 1 
velikost tobolek) 9 592,- Kč

Sada vyměnitel-
ných dílů 120 otvorů** Dostupné pro:

00 až 4
Inox (nerezová ocel 

316), plast n/a 1 sada (pro 1 
velikost tobolek) 11 196,- Kč

platnost do 31.12.2014

Zkombinujte si základní plnicí sadu s vyměnitelnými díly
a získejte tak kompletní zařízení.


