
Machineprogramma



320
Dozensluitmachine

410T
Semi-automatische omsnoeringsmachine

Voordelen:
+ Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
+ Geschikt voor diverse doosformaten en eenvoudig

verstelbaar
+ Onderhoudsvriendelijk
+ Verstelbare tapedispenser

Toepassingen:
• Automatisch sluiten van dozen aan de onder- en

bovenzijde d.m.v. zelfklevende tape
• Geschikt voor gebruik in diverse industrieën zoals

logistieke bedrijven, groothandels, voedingsmiddelen
industrie en contract verpakkers

Masterline 320

Gewicht 230 kg

Stroomaansluiting 230 V, 50/60 Hz, 1 ph, 0.4 kW

Machine
afmetingen
(LxBxH)

1096 x 980 x 1480 mm (incl. wielen)

Werkhoogte 637 - 847 mm (incl. wielen)

Capaciteit max. 30 dozen per min.

Min. doosafmeting
(LxBxH)

150 x 100 x 120 mm

Max.
doosafmeting
(LxBxH)

∞ x 510 x 480 mm

Materiaal PP tape 50 mm (optioneel 75 mm)

Voordelen:
+ Formaat onbeperkt
+ Eenvoudige spoelwisseling
+ Bandspanning traploos instelbaar
+ Verrijdbaar, daardoor flexibel inzetbaar
+ Laag geluidsniveau
+ Eenvoudige installatie en bediening
+ Roestvrijstaal tafelblad

Toepassingen:
• Omsnoeren en bundelen van diverse producten

Masterline 410T

Gewicht 70 kg

Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz, 1 ph, 0.5 kW

Machine
afmetingen
(LxBxH)

850 x 560 x 780 - 950 mm

Werkhoogte 780 - 950 mm

Capaciteit afh. van doosformaat

Seal methode temp. geregelde heatseal

Materiaal PP omsnoeringsband

Bandbreedte 5 of 12 mm

Banddikte 0.55 - 0.75 mm



410AP
Automatische omsnoeringsmachine

410AS
Automatische omsnoeringsmachine

Voordelen:
+ Automatisch bandeinde uitworp
+ Roestvrijstaal tafelblad
+ Eenvoudige spoelwissel en bandinvoeringssysteem
+ Bandspanning traploos instelbaar incl. soft

omsnoering
+ Verrijdbaar, daardoor flexibel inzetbaar
+ Tweezijdige bediening d.m.v. 90-0-90 draaibare

bedieningstafel en een voetpedaal aan beide zijden
+ Eenvoudige installatie en bediening
+ Slijtvaste, automatische gestuurde bandgeleiding
+ Onderhoudsvriendelijk

Toepassingen:
• Omsnoeren en bundelen van diverse producten

Masterline 410AP

Gewicht 180 kg

Stroomaansluiting 230 V, 50/60 Hz, 1 ph, 0.2 kW

Machine
afmetingen
(LxBxH)

990 x 610 x 1370 - 1475 mm

Werkhoogte 800 - 905 mm

Capaciteit max. 55 omsnoeringen per min.

Boogformaat 600 x 500 mm

Seal methode temp. geregelde heatseal

Materiaal PP omsnoeringsband

Bandbreedte 5, 8 of 12 mm

Banddikte 0.47, 0.45 of 0.55 mm

Voordelen:
+ Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
+ Eenvoudige installatie en bediening
+ Tafelblad voorzien van vrij draaiende rollen
+ Standaard groot boogformaat
+ Automatische bandinvoer
+ Mechanische geregelde bandspanning
+ Betaalbaar voor elk budget
+ Toepassingen:
+ Omsnoeren en bundelen van diverse producten

Toepassingen:
• Omsnoeren en bundelen van diverse producten

Masterline 410AS

Gewicht 220 kg

Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz, 1 ph, 0.2 kW

Machine
afmetingen
(LxBxH)

1430 x 620 x 1540 mm

Werkhoogte 810 mm

Capaciteit max. 27 omsnoeringen per min.

Boogformaat 850 x 600 mm

Seal methode temp. geregelde heatseal

Materiaal PP omsnoeringsband

Bandbreedte 8 of 12 mm

Banddikte 0.55 - 0.75 mm



480 ǀ 480P
Omsnoeringsapparaat

490
Omsnoeringsapparaat

Voordelen:
+ Eenvoudige bediening
+ Bandspanning en lastijd instelbaar
+ Alles met één handgreep: spannen, lassen en sluiten
+ Gemakkelijk hanteerbaar door ergonomische vorm
+ Laadtoestand van de accu wordt permanent

aangegeven
+ Standaard met 2 accu´s

Toepassingen:
• Vastzetten van pallets en ladingen
• Samenvoegen van diverse verpakkingen

Masterline 480 ǀ 480P

Gewicht 3.8 kg ǀ 4.15 kg

Stroomaansluiting accu - lithium 14.4 V / 3.0 Ah

Oplaadtijd ca. 20 min.

Machine
afmetingen
(LxBxH)

350 x 130 x 165 mm

Seal methode frictielas

Spankracht 2300 N ǀ 4500 N

Materiaal PP en PET omsnoeringsband ǀ PET
omsnoeringsband

Bandbreedte 10 - 16 mm ǀ 16 - 19 mm

Banddikte 0.5 - 1.0 mm ǀ 0.76 - 1.3 mm

Voordelen:
+ Eenvoudige bediening
+ 4 instelbare programma's: automatisch, semi

automatisch, handmatig en soft omsnoering
+ Multifunctionele startknop
+ Alles met één handgreep: spannen, lassen en sluiten
+ Gemakkelijk hanteerbaar door ergonomische vorm
+ Digitaal display (spankracht, seal tijd, accu status)
+ Standaard met 2 accu's

Toepassingen:
• Vastzetten van pallets en ladingen
• Samenvoegen van diverse verpakkingen

Masterline 490

Gewicht 3.7 kg

Stroomaansluiting accu - lithium 14.4 V / 3.0 Ah

Oplaadtijd ca. 20 min.

Machine
afmetingen
(LxBxH)

330 x 150 x 165 mm

Seal methode frictielas

Spankracht 2750 N (soft strap 500 N)

Materiaal PP en PET omsnoeringsband

Bandbreedte 10 - 16 mm

Banddikte 0.5 - 1.1 mm



610P
Mailingmachine

650R
Krimpkamermachine

Voordelen:
+ Folie dient ter bescherming tegen vocht, stof, enz.
+ Sterkere reclamewerking door transparante folie
+ Zeer efficiënt voor hoge aantallen
+ Eenvoudige bediening en installatie (plug-and-play)
+ Zeer gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk

Toepassingen:
• Sealen van kranten, tijdschriften en handleidingen
• Zeer geschikt voor lettershops, drukkerijen en

kopieerwinkels

Masterline 610P

Gewicht 130 / 167 kg

Stroomaansluiting 220 - 240 V, 50 Hz, 1 ph, 0.6 kW

Machine
afmetingen
(LxBxH)

610 x 830 x 1055 mm

Werkhoogte 920 mm

Capaciteit 1200 sealings per uur

Product
afmetingen
(LxBxH)

100/360 x 160/250 x 20 mm

Materiaal LDPE folierollen met max. diameter
van 300 mm

Foliedikte 25 - 30 µm

Foliebreedte 450 - 550 mm

Voordelen:
+ Eerste keuze voor milieuvriendelijke polyolefine-

folies
+ Verrijdbaar, daardoor flexibel inzetbaar
+ Keuze uit 10 verschillende programma‘s
+ Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
+ Elektronisch display
+ Hoge snelheid

Toepassingen:
• Sealen en krimpen van diverse producten in één

bewerking
• Zeer breed inzetbaar

Masterline 650R

Gewicht 90 kg

Stroomaansluiting 220 - 230 V, 50 Hz, 1 ph, 3.15 kW

Machine
afmetingen
(LxBxH)

open: 1260 x 810 x 1310 mm & dicht:
1260 x 810 x 1165 mm

Werkhoogte 920 mm

Capaciteit 300 sealings per uur

Afmeting lasraam
(LxB)

540 x 390 mm

Materiaal PVC en polyolefine folierollen met
max. diameter van 250 mm

Foliedikte max. 35 µm

Foliebreedte max. 600 mm



710P ǀ 710PH
Foliewikkelaar

710S ǀ 710SH
Foliewikkelaar

Voordelen:
+ Automatische hoogtedetectie d.m.v. fotocel
+ Snelheid van het draaiplateau, de foliewagen en de

secundaire pre-stretch is instelbaar
+ Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
+ 4 verschillende wikkelprogramma's
+ Draaiplateau met slow start en mechanische rem
+ Gemotoriseerde pre-stretch 250 %
+ Voor de 710P: Oprijplaat als optie verkrijgbaar in

lengte 1.5 m of 2 m
+ Voor de 710PH: Invoer van de lading van rechts,

geen oprijplaat nodig

Toepassingen:
• Vastzetten van pallets en ladingen
• Bescherming tegen vocht en vuil
• Diefstalbeveiliging

Masterline 710P ǀ 710PH

Gewicht 750 kg

Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz, 1 ph, 1.39 kW

Machine
afmetingen
(LxBxH)

2580 x 1650 x 2780 mm ǀ 2630 x 1660
x 2780 mm

Diameter / hoogte
draaiplateau

1650 mm / 76 mm ǀ 1500 mm / 81 mm

Snelheid
draaiplateau

12 omwentelingen per min.

Max.
palletafmeting
(LxBxH)

1200 x 1200 x 2400 mm ǀ 1200 x 1000
x 2400 mm

Max. laadbelasting 2000 kg ǀ 1500 kg

Materiaal folierollen met max. diameter van 300
mm en kern 76 mm

Foliedikte 15 - 35 µm

Voordelen:
+ Automatische hoogtedetectie d.m.v. fotocel
+ Snelheid van het draaiplateau, de foliewagen en de

secundaire pre-stretch is instelbaar
+ Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
+ 4 verschillende wikkelprogramma's
+ Draaiplateau met slow start en mechanische rem
+ Voor de 710S: Oprijplaat als optie verkrijgbaar in

lengte 1.5 m of 2 m
+ Voor de 710SH: Invoer van de lading van rechts,

geen oprijplaat nodig

Toepassingen:
• Vastzetten van pallets en ladingen
• Bescherming tegen vocht en vuil
• Diefstalbeveiliging

Masterline 710S ǀ 710SH

Gewicht 750 kg

Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz, 1 ph, 1.39 kW

Machine
afmetingen
(LxBxH)

2580 x 1650 x 2780 mm ǀ 2630 x 1660
x 2780 mm

Diameter / hoogte
draaiplateau

1650 mm / 76 mm ǀ 1500 mm / 81 mm

Snelheid
draaiplateau

12 omwentelingen per min.

Max.
palletafmeting
(LxBxH)

1200 x 1200 x 2400 mm ǀ 1200 x 1000
x 2400 mm

Max. laadbelasting 2000 kg ǀ 1500 kg

Materiaal folierollen met max. diameter van 300
mm en kern 76 mm

Foliedikte 15 - 35 µm


