Pakavimo įrenginiai

480 ir 480P Rankiniai
surišimo tvirtinimo juosta įrenginiai

490 Universalus rankinis
surišimo tvirtinimo juosta įrenginys

Privalumai:

Privalumai:

+ labai paprasta naudoti
+ reguliuojamas juostos įtempimas ir sulydymo laikas
+ vienu metu atliekamas juostos įtempimas, sulydymas
ir nukirpimas
+ patogi ergonomiška įrankio forma
+ akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius

+ lengvas valdymas dėl ergonomiško dizaino
+ 4-ios pasirenkamos programos: automatinė, pusiau
automatinė, rankinė ir "lengvai sutraukianti"
+ daugiafunkcinis "start" mygtukas
+ skaitmeninis ekranas (įtempimo jėga, sulydymo
laikas, akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius)
+ lengvas ir greitas įrenginys
+ labai paprasta naudoti
+ papildomas akumuliatorius komplekte
+ trumpas akumuliatoriaus įkrovimo laikas
+ greitas akumuliatoriaus pakeitimas

Panaudojimas:
• padėklų sutvirtinimui
• statybinių medžiagų (plytų, betono blokų, rąstų,
lentų) surišimui
• metalo produktų, plieno/aliuminio profilių surišimui
Masterline 480 |
480P

Prekės kodas: 78656 | 78657

Svoris

3,8 kg | 4,15 kg

Elektros jungtis

akumuliatorius

Juostos tipas

PP ir PET | PP ir PET

Juostos plotis

10 - 16 mm (turi būti numatyta prieš
užsakant) | 16 - 19 mm

Juostos storis

Panaudojimas:
• padėklų surišimui
• medienos ir jos gaminių surišimui
• statybinių medžiagų (plytų, betono blokų, rąstų,
lentų) surišimui
• metalo produktų, plieno/aliuminio profilių surišimui
Masterline 490
Svoris

3.7 kg (su akumuliatoriumi)

PP: 0,5-1,0 mm, PET: 0,5-1,0 mm |
PP: 0,9 - 1,3 mm, PET: 0,9 - 1,3 mm

Išmatavimai

330 mm x 105 mm x 165 mm

Įtempimo jėga

2750 N / 275 kg

Įtempimo jėga

2300 N / 230 kg | 4000 N / 400 kg

500 N / 50 kg

Akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė

~20 min.

"Lengvas
sutraukimas"
Maks. greitis

~15 m / min.

Akumuliatoriaus
našumas

iki 240 surišimų su pilnai įkrautu
akumuliatoriumi

Akumuliatorius

Lithium 14.4 V, 3.0 Ah

Akumuliatoriaus
įkrovimo trukmė

~20 min.

Garsumas

86,8 dB

Juostos tipas

PP ir PET

Juostos storis

PET: 0.5 – 1.1 mm,
PP: 0.5 – 1.1 mm

Juostos plotis

10-16 mm

410T Surišimo tvirtinimo
juosta įrenginys su stalviršiu

410AP automatinis
surišimo tvirtinimo juosta įrenginys

Privalumai:

Privalumai:

+ lengvas surišimo juostos ritinio pakeitimas
+ reguliuojamas juostos įtempimas
+ dėl sumontuotų ratukų lengva keisti įrenginio darbo
vietą
+ beveik neskleidžia triukšmo
+ paprastas paruošimo darbui procesas ir valdymas
+ talpina didelės apimties tvirtinimo juostos ritinį
+ paprasta naudoti

+
+
+
+
+

Panaudojimas:
• siuntų surišimui
• kartoninių dėžių surišimui
Masterline 410T

Prekės kodas: 78654

Svoris

76 kg

Elektros jungtis

220 V

Įrenginio
išmatavimai

ilgis: 850 mm, plotis: 560 mm, aukštis:
780-950 mm

Juostos tipas

PP

Juostos plotis

5 - 13 mm

Juostos įtempėjas

8 - 45 kg / 80 - 450 N

Garso lygis

65 dB

automatinis pakuojamos produkcijos surišimas
paprasta tvirtinimo juostos ritės keitimo
sistema
reguliuojamas juostos įtempimas
dėl sumontuotų ratukų lengva keisti įrenginio darbo
vietą
+ paprastas paruošimo darbui procesas ir valdymas
+ našus įrenginys
+ "lengvas" sutraukimas pažeidžiamiems produktams

Panaudojimas:
• kartoninių dėžių surišimui
• siuntų surišimui
Masterline 410AP
Svoris

180 kg

Elektros jungtis

230 V

Darbastalio
aukštis

800 – 905 mm

Įrenginio
išmatavimai

ilgis: 990 mm, plotis: 610 mm, aukštis:
1370 - 1475 mm

Juostos tipas

PP

Juostos plotis

5, 8 arba 12 mm

Juostos storis

5 x 0,47 mm arba 8 x 0,45 mm arba 12
x 0,55 mm

Arkos išmatavimai

600 x 500 mm

Našumas

iki 55 surišimų per min.

Galia

0,5 kW

410AS automatinis
surišimo tvirtinimo juosta įrenginys

320 Gofruoto kartono
dėžių uždarymo įrenginys

Privalumai:

Privalumai:

+
+
+
+

+ lengvas, saugus ir vartotojui draugiškas valdymas
+ paprastas įrenginio nustatymas įvairaus dydžio
dėžėms užklijuoti (paprastas paruošimo darbui
procesas)
+ nesudėtingas lipnios juostos ir laikiklio pakeitimas
+ nereikalauja daug priežiūros
+ lengvai transportuojamas
+ galima užklijuoti įvairių išmatavimų dėžes
+ reguliuojamas juostos įtempimas ir prispaudimas

automatinis pakuojamos produkcijos surišimas
paprastas paruošimo darbui procesas ir valdymas
nesudėtinga įrenginio priežiūra
dėl sumontuotų ratukų lengva keisti įrenginio darbo
vietą
+ didelė standartinė arka
+ mechaninis įtempimo reguliavimas

Panaudojimas:
• kartoninių dėžių surišimui
• siuntų surišimui
Masterline 410AS

Panudojimas:
• automatinis dėžių dugno ir viršaus užklijavimas
• naudojamas logistikos, mažmeninės ir didmeninės
prekybos, maisto bei kitose pramonės šakose

Svoris

220 kg

Elektros jungtis

230 V

Masterline 320

Darbastalio
aukštis

810 mm

Svoris

180 kg

Elektros jungtis

AC230 V, 50/60Hz, 1ph, 400W

Įrenginio
išmatavimai

ilgis: 1430 mm, plotis: 620 mm,
aukštis: 1540 mm

Maksimalus
našumas

30 dėžių per min.

Juostos tipas

PP

Juostos plotis

8 arba 12 mm

Dėžių išmatavimai
(Fefco 201 ir 200)

ilgis: 150 mm - neribojamas, plotis:
100 - 510 mm, aukštis: 120 - 480 mm

Juostos storis

0,55 - 0,75 mm

Arkos išmatavimai

850 x 600 mm

Įrenginio
išmatavimai:

ilgis: 1096 mm, plotis: 890 mm,
aukštis: 1480 mm

Našumas

iki 27 surišimų per min.

Aukštis

608 - 818 mm

Juostos tipas

PVC ir PP

Maksimalus
juostos plotis

50 mm (galimas ir 75 mm)

Dėžės krašto
užklijavimas

40 - 55 mm

Apvyniojimo tampria
pakavimo plėvelė STRETCH įrenginiai

650R Pakavimo termo
susitraukiančia plėvele įrenginys

Privalumai:

Privalumai:

+ sensoriumi automatiškai nustatomas padėklo aukštis
+ reguliuojamas platformos sukimosi greitis ir plėvelės
laikiklio greitis
+ reguliuojamas plėvelės apsukimų apačioje ir viršuje
skaičius
+ 4 skirtingos apvyniojimo programos
+ mechaninė plėvelės stabdymo sistema
+ plėvelės automatinis ištempimas iki 250% (tik 710P
įrenginyje; įrenginys 710S turi mechaninį stabdį be
automatinio plėvelės ištempimo galimybės)
+ papildomai galima įsigyti rampą padėklo užkėlimui
rankiniu būdu

+ 10 skirtingų programų
+ dėl sumontuotų ratukų lengva keisti įrenginio darbo
vietą
+ saugi sulydymo peilių sistema
+ elektroninis displėjus
+ automatiškai pakeliamas dangtis
+ didelis našumas
+ termo susitraukiančios plėvelės sulydymas ir
aptraukimas vienu metu

Panaudojimas:
• padėklų apvyniojimui STRETCH plėvele
• apsaugai nuo purvo, dulkių ir vagysčių

Panaudojimas:
• produktų aptraukimui apsaugine plėvele
• tinka tiek spaudos, tiek maisto pramonei
Masterline 650R

Prekės kodas: 78652

Svoris

75 kg

Masterline 710S

Prekės kodas: 78650

Elektros jungtis

220 V

Masterline 710P

Prekės kodas: 78651

Svoris

750 kg

Išmatavimai (su
uždaru dangčiu)

ilgis: 1260 mm, plotis:810 mm aukštis:
1165 mm

Elektros jungtis

220 V

Stalviršio aukštis

920 mm

Išmatavimai

ilgis: 2400 mm, plotis: 1650 mm,
aukštis: 2500 mm

Sulydytų peilių
išmatavimai

540 mm x 390 mm

Padėklo
maksimalus dydis

1200 mm x 1000 mm

Našumas

iki 300 produktų per val.
540 mm x 390 mm

Padėklo
maksimalus svoris

2000 kg

Didžiausia galima
pakuotė
Galia

3,15 kW

Platformos
diametras

1650 mm

Platformos aukštis

80 mm

Galia

1,39 kW

610P Leidinių pakavimo
įrenginys

Pakavimo procesas - tai optimalių
pakavimo medžiagų ir inovatyvių
pakavimo technologijų derinys

Pakavimo medžiagos:
Nesvarbu kokių pakavimo medžiagų Jums
reikia, mes galime jas tiekti bet kurioje
Europos šalyje iš savo standartinio
asortimento arba pagaminti specialią pakuotę
pagal Jūsų produkto išmatavimus. Daugiau nei
100 pakavimo produktų pardavimų
vadybininkų visoje Europoje padės Jums
išsirinkti tinkamiausią sprendimą. Mūsų tikslas
– padidinti Jūsų prekių saugumą ir pakavimo
proceso efektyvumą.

Pakavimo įrenginiai:
Tik tinkamų pakavimo medžiagų ir modernios
bei techniškai inovatyvios pakavimo
technologijos naudojimas kartu, pavers Jūsų
pakavimo procesą ekonomišku ir efektyviu.
Mūsų pakavimo įrenginių ekspertai padės
Jums išsirinkti tinkamiausią pakavimo įrenginių
variantą.

Privalumai
+
+
+
+

automatiškai nustatomas pakuojamo produkto ilgis
plėvelė apsaugo nuo purvo ir drėgmės
dėl permatomos plėvelės reklama yra veiksmingesnė
dėl sumontuotų ratukų lengva keisti įrenginio darbo
vietą
+ efektyvu, kai yra pakuojami dideli kiekiai ( iki 1200
vnt. per val.)
+ paprastas paruošimo darbui procesas ir valdymas

Panaudojimas:
• žurnalų, katalogų ir kitų rūšių spausdintų gaminių
automatiniam pakavimui
• tinkamas įrenginys spausdinimo, laiškų paskirstymo
ir kopijavimo paslaugų įmonėms
Masterline 610P

Prekės kodas: 78654

Elektros jungtis

220 V

Išmatavimai

plotis: 610 mm, ilgis: 830 mm, aukštis:
1055 mm

Pakuojamo
produkto ilgis

100 - 360 mm

Pakuojamo
produkto plotis

160 - 250 mm

Didžiausias
pakuojamo
produkto storis

iki 20 mm

Plėvelės storis

25 - 30 my

Plėvelės plotis

450 - 550 mm

Galia

0,6 kW

Svoris

130 / 167 kg

Pakavimo sprendimai:
Nežinote kaip supakuoti produktą? Tuomet
kreipkitės į mūsų Packaging Design Center,
kur inžinieriai, naudodami pažangią CAD
programinę įrangą, sukurs individualų
pakavimo sprendimą. Mūsų pranašumas galimybė sukurti pakuotę iš plačiausio
pakavimo medžiagų spektro.

Paslaugos:
Galime pasiūlyti ne tik platų produktų
asortimentą, bet ir įvairias paslaugas – prekių
pristatymą, sandėliavimą, pakavimo medžiagų
konvertavimą į Jūsų užsakytus formatus ir t.t.
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