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480
Kézi pántológép

490
Hand strapping device

Előnyök:
+ a pántolószalag egyszerűen behelyezhető
+ állítható szalagfeszesség
+ minden funkció egyetlen kézi eszközben: meghúzás,

hegesztés, lezárás
+ ergonómikus kialakítás, könnyű használhatóság
+ a hegesztési idő gombnyomásra beállítható
+ az akku töltöttségi szintje folyamatosan láthato

Alkalmazási területek:
• fa- és fűrészáruk
• építőanyag, tégla, beton, térkő
• fémáruk, acél / alumínium profilok,

fémlemezkötegek, stb.
• raklap- és rakományrögzítés

Masterline 480

Tömeg 3,8 kg

Betáplálás Akkumulátorral

Szalagtípus PP és PET

Szalagszélesség 10-16 mm

Szalagvastagság PP 0,5–1,0 mm, PET 0,5–1,0 mm

Meghúzóerő 2 300 N/230 kg

Töltési idő kb. 20 min.

Egy
akkufeltöltéssel
végezhető
pántolások

akár 240 pántolás /akku

Advantages
+ Easy handling due to ergonomic shape of the device
+ 4x adjustable function: Automatic, Semi automatic,

Manual and Soft
+ Multifunctional start button
+ Digital display (tension, welding time, Battery

charging level)
+ Light and fast device
+ Easy to operate
+ Second battery included
+ Short battery charging time
+ Quick battery change

Application areas
• Wood and sawn products
• Building materials, bricks, concrete blocks and

composite stones
• Metal products, steel/aluminium profiles, laminations,

etc.
• Pallets and tie-downs

Masterline 490

Weight 3.7 kg (incl. Battery)

Dimensions 330mm x 105mm x 165mm

Strap tightness 2750 N/275kg

Soft Strap 500N/50kg

Max. speed About 15m/min.

Battery Makita Lithium battery
14.4 V, 3.0 Ah

Charging time About 20 minutes

Noise emission 86,8 dB

Material PP / PET

Strap thickness PET: 0.5 – 1.1 mm,
PP: 0.5 – 1.1 mm

Strap width 10-16 mm



410T
Asztali pántológép

410AP
Strapping machine

Előnyök:
+ egyszerű tekercscsere
+ fokozatmentesen állítható szalagfeszesség
+ hordozható, így rugalmasan használható
+ rendkívül zajszegény zárófej
+ egyszerű telepítés és használat
+ nagyméretű szalagtekercs az asztal területén

Alkalmazási területek:
• szállítmány-csomagolások lezárása
• dobozáruk pántolása
• kötegelés

Masterline 410T

Tömeg 76 kg

Betáplálás 120 V, 220 V, 230V, egyfázisú
váltóáram, 50/60 Hz

Gép méretek Sz: 850 mm, Mé: 560 mm, Ma:
780–950 mm

Szalagtípus PP

Szalag méretei 5-13 mm

Szalagfeszesség 8-45 kg/80-450N

Zajkibocsátás 65 dB

Advantages
+ fully automatic strap adjustment
+ simple reel swap and simple threading system
+ adjustable strap tensioning
+ mobile, i.e. flexible applications
+ positively controlled strap operation
+ simple installation and operation
+ high performance, high efficiency
+ low maintenance and spare parts costs
+ soft strapping of individual or very soft packages

Application areas
• Sealing of shipping packages
• Strapping of cardboard boxes
• Baling

Masterline 410AP

Weight 180 kg

Electrical
connection

230 V

Working height 800 – 905 mm

Machine
dimensions

L: 990 mm, W: 610 mm,
H: 1370 - 1475 mm

Strap type PP

Strap width 5, 8 and 12 mm

Strap thickness 5 x 0,47 mm or 8 x 0,45 mm or
12 x 0,55 mm (optional)

Frame size 600 x 500 mm

Speed max. 55 straps per minute

Output 0,5 KW

Sealing procedure heat-seal



410AS
Strapping machine

320
Dobozzáró gép

Advantages
+ Simple, safe, user-friendly operating
+ Easy to maintain with low maintenance and spare

parts costs
+ Simple installation, plug and play
+ Standard with free rollers in table plate
+ Standard with a big arch
+ Automatic strap infeed
+ Mechanical outside tension control

Application areas
• Sealing of shipping packages
• Strapping of cardboard boxes
• Baling

Masterline 410AS

Weight 220 kg

Electrical
connection

230 V

Working height 810 mm

Machine
dimensions

L: 1430 mm, W: 620 mm, H: 1540 mm

Strap type PP

Strap width 8 and 12 mm

Strap thickness 8 and 12 mm x 0,55 - 0,75 mm
(optional)

Frame size 850 x 600 mm

Speed max. 27 straps per minute

Sealing procedure heat-seal

Előnyök:
+ egyszerű, biztonságos, felhasználóbarát
+ könnyen beállítható különböző dobozméretekre
+ egyszerű szalag és adagoló csere
+ alacsony karbantartási és alkatrész költség
+ mobil és széleskörű használat
+ sokféle kartondoboz mérethez használható
+ állítható a kés, a szalag feszessége és a nyomás

erőssége

Alkalmazási területek:
• automatikus zárás a doboz alján és tetején
• különböző iparágakban használható, többek között:

logisztika, kis- és nagykereskedelem, élelmiszeripar,
és minden vállalatnál ahol a csomagolás kardinális
kérdés

Masterline 320

Tömeg 230 kg

Tápegység AC230 V 50/60Hz, 1ph, 400W

Doboz méret
(Fefco 201 és
200-hoz)

hossza:150 - korlátlan mm,
szélessége:100 - 480 mm,
magassága:120 - 480 mm

Gép méretei
(HxSzxM)

1096 x 890 x 1480 mm

Munkamagasság 608 - 818 mm

Anyag PVC vagy PP szalag

Max. szélessége a
ragasztószalagnak

50 mm (választható 75 mm)

Ragasztó fedése 40 - 55 mm



710S/710P
Sztreccsfóliázó gép

650R
Kamrás zsugorfóliázó gép

Előnyök:
+ fotocellás magasság-érzékelés
+ állítható sebességű forgótányér és fóliaszán
+ állítható láb- és fejtekercsek
+ 3 különböző tekercselőprogram: egyszerű, kereszt-

és esővédő tekercselés
+ mechanikus fóliaszán
+ max. nyúlás akár 250 % (csak a 710P; a 710S

változat mechanikus fékkel előnyújtási funkció
nélkül)

Alkalmazási területek:
• raklap- és rakományrögzítés
• véd a nedvességtől, szennyeződéstől és kopástól

Masterline 710S / 710P

Tömeg kb. 750 kg

Betáplálás 230 V 1 f.~N/ 50 Hz 1,39 kW

Méretek H x Sz x M 2 400 mm x 1 650 mm x 2 500 mm

Raklap, max. 1 200 mm x 1 000 mm

Hasznos teher,
max.

2 000 kg

Átmérő,
forgótányér

1 650 mm

Magasság,
forgótányér

80 mm

Előnyök:
+ előnyösen alkalmazható az ökológiai szempontból

kedvező poliolefin-fóliákhoz
+ hordozható, így rugalmasan használható
+ 10 különböző program választható
+ biztonsági ellenőrzés az olvasztópofáknál
+ elektronikus kijelző
+ nagy sebesség

Alkalmazási területek:
• termékek védőfóliázása
• fóliahegesztés és zsugorítás egyetlen lépésben
• a hírlap- és nyomdaipar, valamint az élelmiszeripar

számára egyaránt

Masterline 650R

Tömeg 75 kg

Betáplálás 220 V, 230 V 1f, 3,15 kW

Méretek (zárt
állapotban)

1 260 x 810 x 1 165 mm

Méretek (nyitott
állapotban)

1 260 x 810 x 1 310 mm

Üzemi magasság 920 mm

Olvasztópofák 540 x 390 mm

Max.
termelékenység

0–300 db / óra
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610P
Postacsomag-fóliázó gép

A csomagolás azt jelenti, hogy óvjuk a
termékeket és folyamatokat. Ehhez
nyújt segítséget az Antalis Packaging
minden nap.

Csomagolóanyagok
Bármilyen csomagolóanyagra is legyen
szüksége, mi szállítjuk Önnek. Akár raktárról,
akár egyedi igényei alapján személyre szabott
megoldást rövid határidővel. Segítünk abban,
hogy termékéhez a legmegfelelőbb
csomagolóanyagot vagy eszközt
választhassa. Az Ön sikere a mi sikerünk is.

Csomagoló gépek
A megfelelő csomagolóanyag és folyamatosan
fejlődő, megújuló technológia párosítása az
Ön csomagolási folyamatának hatékonyságát
és gazdaságosságát eredményezi.
Válassza ki a megfelelő gépet csomagolási
folyamatához. Kérjen információt gépeinkről
vagy látogasson el a www.masterline-
machines.com oldalunkra.

Csomagolási megoldások
Egyénreszabott ötletek az Ön folyamataihoz.
Kérjen ajánlatot egyedi tervezésű termékeik
egyedi csomagolásához. Packaging Design
Centerünkben tervező mérnökök várják az Ön
igényeit. A jól ismert CAD software
segítségével 3 dimenziós látványtervet
készítenek és megadják a termék védelmét
leghatékonyabban biztosító alapanyag
ötleteket is.

Csomagolás szervíz
A termékek széles választéka mellett vegye
igénybe különböző szolgáltatásainkat. Nyerjen
időt, pénzt a folyamatok optimalizálásával.
Kollégáink szívesen állnak rendelkezésére
minden kérdésben.

Előnyök:
+ a fóliaburkolat kiváltja a papírboríték használatát, így

a kisebb anyagfogyasztásnak köszönhetően
költségek takaríthatók meg

+ a fólia véd a nedvességtől
+ az átlátszó fóliának köszönhetően a reklámhatás

nagyobb lehet
+ rendkívül hatékony nagy darabszámok (akár 1 200

db/óra) esetén
+ egyszerű használat és telepítés (Plug and play

rendszerű)

Alkalmazási területek:
• újságok, folyóiratok, kezelési útmutatók, stb.

fóliázása
• rendkívül jól használható reklámlevél-küldő cégek,

nyomdák, másolóüzletek számára

Masterline 610P

Tömeg 130/167 kg

Betáplálás 220-240V

Gép méretek 610 x 830 x 1 055 mm

Termék hossza 100–360 mm

Termék
szélessége

160–250 mm

Termék max.
magassága

20 mm

Fólia vastagsága 25-30 µm

Fólia szélessége 450-550 mm

Teljesítmény max. 0.6 Kw


