
pakkemasinad



480
Pakkelindi sidumisseade

490
Pakkelindi sidumisseade

Eelised:
+ Lihtne lindi paigaldamine
+ Reguleeritav lindi pingutustugevus
+ Kogu töö ühe käega - pingutus, keevitus, lõikamine
+ Ergonoomiline kuju teeb käsitsemise lihtsaks
+ Reguleeritav keevitusaeg
+ Aku laetuse näidik

Kasutusvaldkonnad:
• Saematerjali ja puidutoodete sidumiseks
• Ehitusmaterjali, telliste, betoonplokkide jms

sidumiseks
• Metalltoodete, teras-, ja alumiiniumprofiilide

sidumiseks
• Kauba alustele kinnitamiseks

Masterline 480 Kood: 78656

Kaal 3,8 kg

Elektritoide aku

Lindi tüüp PP ja PET

Lindi laius 10-16 mm

Lindi paksus PP: 0.5-1.0 mm; PET: 0.5-1.0 mm

Pingutustugevus 2300 N / 230 kg

Aku laadimisaeg umbes 20 min

Aku kestvus kuni 240 sidumist

Eelised:
+ Mugav kasutada tänu ergonoomilisele kujule
+ 4 reguleeritavat režiimi: automaatne,

poolautomaatne, käsitsi ja sujuv
+ Multifunktsionaalne stardinupp
+ Digitaalne ekraan (pingutusjõud, keevitusaeg, aku

laetuse näidik)
+ Kerge ja kiire seade
+ Lihtne kasutada
+ Komplektis 2 akut
+ Lühike laadimisaeg
+ Aku on kiirelt vahetatav

Kasutusvaldkonnad:
• Saematerjali ja puidutoodete sidumine
• Ehitusmaterjali, telliste, betoonplokkide jms sidumine
• Metalltoodete, teras- ja alumiiniumprofiilide sidumine
• Kauba alustele kinnitamiseks

Masterline 490

Kaal 3.7 kg (koos akuga)

Mõõdud 330 x 105 x 165 mm

Maks.
pingutustugevus

2750 N / 275 kg

Sujuva režiimi
pingutustugevus

500 N / 50 kg

Maks. kiirus umbes 15 m/min

Aku Makita liitiumaku 14.4 V, 3.0 Ah

Aku laadimisaeg umbes 20 min

Müratase 86.8 dB

Lindi tüüp PP/PET

Lindi paksus PET: 0.5 – 1.1 mm, PP: 0.5 – 1.1 mm

Lindi laius 10-16 mm



410T
Poolautomaatne sidumismasin

410AP
Automaatne sidumismasin

Eelised:
+ Lihtne lindirulli vahetus
+ Lihtne lindi pingutustugevuse reguleerimine
+ Mitmekülgne mobiilne seade
+ Töötab vaikselt
+ Lihtne paigaldada ja kasutada

Kasutusvaldkonnad:
• Pakkide ja kastide sulgemiseks
• Väärtuslike toodete turvaliseks pakendamiseks

Masterline 410T kood: 78654

Kaal 76 kg

Elektritoide 220V

Seadme mõõdud 850 x 560 x 780-950 mm

Lindi tüüp PP

Lindi laius 5-13 mm

Lindi
pingutustugevus

8-45 kg / 80-450 N

Müratase 65 dB

Eelised:
+ Täisautomaatne sidumine
+ Lihtne lindirulli vahetus
+ Reguleeritav lindi pingutustugevus
+ Mitmekülgne mobiilne seade
+ Kindel kontroll tööprotsessi üle
+ Lihtne paigaldada ja kasutada
+ Suur tootlikkus
+ Madalad hoolduskulud
+ Eraldi programm õrnadele pakenditele

Kasutusvaldkonnad:
• Pakkide ja kastide sulgemine
• Panderollide sulgemine

Masterline 410AP

Kaal 180 kg

Elektritoide 230 V

Töölaua kõrgus 800-905 mm

Seadme mõõdud 990 x 610 mm x 1370 - 1475 mm

Lindi tüüp PP

Lindi laius 5, 8 ja 12 mm

Lindi paksus 5 x 0,47 mm või 8 x 0,45 mm või 12 x
0,55 mm

Kaare mõõdud 600 x 500 mm

Kiirus kuni 55 sidumist minutis

Võimsus 0,5 KW

Keevituse tüüp kuumkeevitus



410AS
Automaatne sidumismasin

320
Kastiteipimismasin

Eelised:
+ Lihtne, turvaline ja kasutajasõbralik
+ Madalad hoolduskulud
+ Lihtne paigaldada ja kasutada
+ Suurem lindikaar
+ Automaatne lindi sisestamine
+ Seadistatav lindi pingsus

Kasutusvaldkonnad:
• Pakkide ja kastide sulgemine
• Panderollide sulgemine

Masterline 410AS

Kaal 220 kg

Elektritoide 230 V

Töölaua kõrgus 810 mm

Seadme mõõdud 1430 x 620 x 1540 mm

Lindi tüüp PP

Lindi laius 8 või 12 mm

Lindi paksused 0.55 - 0.75 mm

Kaare mõõdud 850 x 600 mm

Kiirus kuni 27 sidumist minutis

Keevituse tüüp kuumkeevitus

Eelised:
+ Ohutu ja kasutajasõbralik
+ Lihtne kohandada erineva suurusega kastidele
+ Lihtne teibirulli ja -hoidiku vahetamine
+ Madalad hoolduskulud
+ Võimalik kasutada suurt valikut erinevate mõõtudega

kaste
+ Reguleeritav teibi pingutus- ja vajutusjõud

Kasutusvaldkonnad:
• Automaatne kastide ülevalt ja/või alt teibiga

sulgemine
• Sobib kasutamiseks erinevates valdkondades nagu

logistika, jae- ja hulgikaubandus, toiduainetööstus
ning lepingulised pakendajad

Masterline 320 kood: 78658

Kaal 230 kg

Elektritoide 230 V, 400 W

Kastide mõõdud
(Fefco 0201 ja
0200)

P: 150 - ∞ mm, L: 100 - 480 mm, K:
120 - 480 mm

Seadme mõõdud 1096 x 890 x 1480 mm

Töölaua kõrgus 608-818 mm

Kasutatavad teibid PVC- või PP-teip

Maks. teibi laius 50 mm (tellimisel 75 mm hoidik)



710S/710P
Alusekiletaja

650R
Termokamberseade

Eelised:
+ Automaatne aluse kõrguse mõõtmine
+ Aluse pöörlemise ja kile etteandmise kiirus

reguleeritav
+ Seadistatav alumise ja ülemise osa mähkimine
+ 4 programmi
+ Mehaaniline kile peale vedamine
+ Kile eelvenitus kuni 250% (ainult 710P, 710S-l on

mehaaniline pidur (puudub eelvenitus)
+ Saadaval lisa-kaldtee

Kasutusvaldkonnad:
• Aluste kiletamiseks
• Kaitse niiskuse ja mustuse eest

Masterline 710S
Masterline 710P

kood: 1840004 kood: 78651

Kaal 750 kg

Elektriühendus 230 V

Mõõdud 2 400 x 1 650 x 2 500 mm

Maks. aluse
mõõdud

1 200 x 1 000 mm

Maks. aluse kaal 2000 kg

Pöördaluse
diameeter

1650 mm

Pöördaluse
kõrgus

80 mm

Eelised:
+ Kasutamiseks sobivad PVC- ja polüolefiinkiled
+ Mitmekülgne mobiilne seade
+ Võimalik salvestada 10 programmi
+ Turvaline keevitusraam
+ Elektrooniline ekraan
+ Kiire tööprotsess
+ Keevitab ja kahandab ühe liigutusega

Kasutusvaldkonnad:
• Toodete kaitsekiletamiseks
• Seade sobib näiteks ajalehtede, trükimaterjalide ja

toiduainete kiletamiseks

Masterline 650R Kood: 78652

Kaal 75 kg

Elektriühendus 220 V, 1ph, 3.15 kW

Mõõdud (suletud) 1 230 x 770 x 1 165 mm

Mõõdud (avatud) 1 230 x 770 x 1 280 mm

Töölaua kõrgus 920 mm

Sulgemisraami
mõõdud

540 x 390 mm

Maks. tootlus 0-300 toodet tunnis

Maks. pakendi
mõõt

540 x 390 mm



Antalis AS, tel: 6 800 911, e-post: pakend@antalis.ee, www.antalis.ee
Linamäe 6, Tänassilma küla, Saku vald, 76406 Harjumaa

610P
Kataloogikiletaja

Pakkimine - see tähendab võtta
vastutus toodete ja protsesside eest.
Antalis Packaging tegeleb sellise
vastutusega iga päev ja see annab
meie klientidele turvatunde.

Pakkematerjalid
Pole vahet millist pakendit te vajate - me
suudame neid tarnida kogu Euroopas, meie
standardvalikust või spetsiaalselt kliendile
kohandatud tooteid. Enam kui 100
müügiinimest aitavad Teil välja valida parima
lahenduse.
Meie eesmärgiks on tõhustada
pakendamisprotsesse ja kaitsta teie tooteid.

Pakendiseadmed
Üksnes kombinatsioon õigesti valitud
pakkematerjalist ja kaasaegsest ning
innovaatilisest pakenditehnoloogiast teeb te
pakendamisprotsessi tõhusaks ja
ökonoomseks.
Meie pakenditoodete osakonnal on heameel
Teile abiks olla:
pakend@antalis.ee

Pakendilahendused
Kas Te vajate spetsiaalset pakendilahendust
oma tootele? Kasutades CAD-tarkavara
kujundavad meie pakendiarendamise
osakonna insenerid Teie tootele erinevatest
pakkematerjalidest sobivaima lahenduse.

Nõustamine
Erinevate pakenditoodete kõrval pakume ka
pakendialast nõustamist.
Saage osa meie pakendinõustamisest ja
optimeerige oma pakendamisprotsesse.

Eelised:
+ Kilepakend pakkepaberi asemel vähendab kulu

pakkematerjalidele
+ Kile kaitseb mustuse ja niiskuse eest
+ Läbipaistev kile suurendab reklaami mõju
+ Väga tõhus seade - kuni 1200 toodet tunnis
+ Lihtne paigaldada ja kasutada

Kasutusvaldkonnad:
• Ajalehtede, ajakirjade ja kataloogide kiletamiseks
• Instruktsioonide ning käsiraamatute pakkimiseks
• Suurepärane abivahend trükikodadele ja

paljunduskeskustele

Masterline 610P Kood: 78653

Kaal 130/167 kg

Elektriühendus 220-240 V

Pakitava toote
pikkus

100-360 mm

Pakitava toote
laius

160-250 mm

Toote maks.
paksus

20 mm

Masina mõõdud 610 x 830 x 1 055 mm

Kile paksus 25-30 μm

Kile laius 450-550 mm

Võimsus 0.6 kW


