
Program mașină



480
Dispozitiv manual de legat cu bandă

490
Dispozitiv manual de legat cu bandă

Avantaje:
+ Fixare ușoară a benzii
+ Tensionare reglabilă a benzii
+ O simplă mișcare a mâinii este suficientă pentru

tensionare, sudare, sigilare
+ Mânuire ușoară datorită formei ergonomice
+ Reglarea timpului de sudare prin apăsarea pe un

buton
+ Afișare permanentă a nivelului de încărcare a

acumulatorului

Ariile de aplicare:
• Produse din lemn și cherestea
• Materiale de construcție, cărămizi, blocuri de beton
și pietre din materiale compozite

• Produse din metal, profile din oțel/aluminiu, laminate,
etc.

• Paleți și legături

Masterline 480 |
480P

număr cod stoc. 78656

Greutate 3,8 kg | 4,15 kg

Conexiuni
electrice

Acumulator

Tip de bandă PP și PET | PET

Lățimea benzii 10-16 mm (trebuie specificat înaintea
comenzii) | 16 - 19 mm

Grosimea benzii PP 0.5-1.0 mm
PET 0.5-1.0 mm | PET 1.0 - 1.3 mm

Forța de tensiune 2300 N/230 kg | 4500 N

Timp de încărcare aprox. 20 min.

Număr de aplicări
de bandă pentru o
încărcare

până la 240

Avantaje:
+ Mânuire ușoară datorită formei ergonomice a

dispozitivului
+ 4 funcții reglabile: Automat, semiautomat, manual și

cu bandă moale
+ Buton start multifuncțional
+ Afișaj digital (tensionare, timp de sudură, nivel

încărcare acumulator)
+ Dispozitiv ușor și rapid
+ Ușor de utilizat
+ Acumulator de schimb inclus
+ Timp de încărcare scurt
+ Schimb rapid de acumulatori

Ariile de aplicare:
• Produse din lemn și cherestea
• Materiale de construcție, cărămizi, blocuri de beton
și pietre din materiale compozite

• Produse din metal, profile din oțel/aluminiu, laminate
• Paleți și legături

Masterline 490

Greutate 3,7 kg (incl. acumulatorul)

Dimensiuni 330 mm x 105 mm x 165 mm

Tensiunea benzii 2750 N/275 kg

Bandă moale 500 N/50 kg

Viteză maximă Aprox. 15 m/min.

Acumulator Acumulator cu litiu Makita
14,4 V, 3,0 Ah

Timp de încărcare Aprox. 20 de minute

Emisie de zgomot 86,8 dB

Material PP / PET

Grosimea benzii PET: 0.5 – 1.1 mm,
PP: 0.5 – 1.1 mm

Lățimea benzii 10-16 mm



410T Mașină semi-
automată de legat cu bandă, tip masă

410AP
Mașină de legat cu bandă

Avantaje:
+ Schimbare ușoară a bobinei cu bandă
+ Tensionare a benzii reglabilă manual
+ Mobilă, aplicații flexibile
+ Cap de sigilare foarte silențios
+ Instalare și operare simplă
+ Bobină cu bandă de mari dimensiuni în zona mesei
+ Ușor de utilizat

Ariile de aplicare:
• Sigilare în vederea expedierii pachetelor
• Aplicarea de bandă pe cutii de carton
• Balotare

Masterline 410T număr cod stoc. 78654

Greutate 76 kg

Conexiuni
electrice

120 V, 220 V, 230V, CA monofazat
curent CA, 50/60 Hz

Dimensiunile
mașinii

B: 850 mm, T: 560 mm,
H: 780-950 mm

Tip de bandă PP

Dimensiunile
benzii

5-13 mm (trebuie specificat înaintea
comenzii)

Tensiunea benzii 8-45 kg/80-450 N

Emisie de zgomot 65 dB

Avantaje:
+ reglarea benzii complet automată
+ schimbare ușoară a bobinei cu bandă și de

introducere a benzii
+ tensionare reglabilă a benzii
+ mobilă, aplicații flexibile
+ operarea benzii controlată în mod pozitiv
+ instalare și operare simplă
+ performanță deosebită, eficiență deosebită
+ costuri de întreținere și piese de schimb scăzute
+ aplicare de bandă moale pe pachete individuale sau

foarte moi

Ariile de aplicare:
• Sigilarea și expedierea pachetelor
• Aplicarea de bandă pe cutii de carton
• Balotare

Masterline 410AP

Greutate 180 kg

Conexiuni
electrice

230 V

Înălțime masă de
lucru

800 – 905 mm

Dimensiunile
mașinii

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

Tip de bandă PP

Lățimea benzii 5, 8 și 12 mm

Grosimea benzii 5 x 0,47 mm sau 8 x 0,45 mm sau 12 x
0,55 mm (opțional)

Mărimea cadrului 600 x 500 mm

Viteza max. 55 benzi pe minut

Ieșire 0,5 KW

Procedura de
închidere

sudare prin încălzire



410AS
Mașină de legat cu bandă, cu arc

320
Mașină de închis cutii

Avantaje:
+ Operare simplă, sigură, prietenoasă cu utilizatorul
+ Întreținere ușoară, costuri reduse la întreținere și

piese de schimb
+ Instalare simplă, „plug and play“
+ Standard, cu rotile libere în tăblia mesei
+ Standard, cu arc de mari dimensiuni
+ Alimentare automată a benzii
+ Control mecanic extern al tensionării

Ariile de aplicare:
• Sigilare în vederea expedierii pachetelor
• Aplicarea de bandă pe cutii de carton
• Balotare

Masterline 410AS

Greutate 220 kg

Conexiuni
electrice

230 V

Înălțime masă de
lucru

810 mm

Dimensiunile
mașinii

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

Tip de bandă PP

Lățimea benzii 8 – 12 mm

Grosimea benzii 8 și 12 mm x 0,55 - 0,75 mm (opțional)

Mărimea cadrului 850 x 600 mm

Viteza max. 27 benzi pe minut

Procedura de
închidere

sudare prin încălzire

Avantaje:
+ Operare simplă, sigură, prietenoasă cu utilizatorul
+ Reglare simplă în funcție de dimensiunile cutiei
+ Înlocuire ușoară a benzii și a dozatorului
+ Întreținere ușoară, costuri reduse la întreținere și

piese de schimb
+ Poate fi utilizată ca mașină mobilă și în moduri

variate
+ tensiunea benzii, presiunea și cuțitul pot fi reglate

Ariile de aplicare:
• Închidere automată a cutiilor cu bandă, în partea de

sus și cea de jos
• Poate fi utilizată în sectoare variate, precum

logistică, comerț cu amănuntul și en gros, industria
alimentară, ex. panificație și prelucrarea cărnii,
servicii de ambalare contractuală

Masterline 320

Greutate 230 kg

Alimentare cu
energie electrică

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

Dimensiunile
carcasei (pentru
Fefco 201 200)

L 150 - nelimitat mm, W 100 - 480 mm,
H 120 - 480

Dimensiunile
mașinii (LxWxH)

1096 x 890 x 1480 mm

Înălțime masă de
lucru

608-818 mm

Material Benzi de PVC și PP

Lățimea maximă a
benzii

50 mm (opțional 75 mm)

Suprapunere
bandă

40 - 55 mm



710S/710P
Mașină de ambalat cu folie stretch

650R Mașină de ambalat
cu folie termocontractilă

Avantaje:
+ Detectarea înălțimii cu fotocelula
+ Masă rotativă și transportor folie reglabile
+ Programe de înfășurare pentru partea de sus și cea

de jos
+ 4 programe de înfășurare: Înfășurare simplă, de-a

curmezișul, rezistentă la ploaie
+ Transportor bobină folie mecanic
+ Tensionare maximă până la 250 % (doar la 710P;

versiunea 710S cu frână mecanică (fără funcție de
pre-tensionare)

+ Convenabilă pentru clienții care ambalează peste 30
de paleți zilnic

+ Disponibilitate rampă opțională

Ariile de aplicare:
• Paleți și legături
• Protecție împotriva umezelii și murdăriei, siguranță

împotriva furtului

Masterline 710S
Masterline 710P

număr cod stoc 78650
număr cod stoc 78651

Greutate 750 kg

Conexiuni
electrice

230V 1 Ph~N/50hz 1.39 kW

Dimensiuni
L x W x H

2400 mm x 1650 mm x 2500 mm

Dim. max. palet 1200 mm x 1000 mm

Încărcare de lucru
max.

2000 kg

Diametrul mesei
rotative

1650 mm

Înălțimea mesei
rotative

80 mm

Avantaje:
+ Deosebit de favorabilă din punct de vedere ecologic

datorită foliei poliolefinice
+ Mobilă, aplicații flexibile
+ 10 programe de ambalare
+ Verificare de siguranță a brațelor de îmbinare
+ Afișaj electronic
+ Viteză mare
+ Termocontracție și sudură într-un pas

Ariile de aplicare:
• Acoperirea cu folie protectoare a produselor
• Acoperire și termocontracție într-un singur pas
• Aplicare în industria de tipărire/produse finite

Masterline 650R număr cod stoc. 78652

Greutate 75 kg

Conexiuni
electrice

220 V, 230 V 1ph 3.15 kW, 15 AMP

Dimensiuni
(în stare închisă)

1260 x 810 x 1165 mm

Dimensiuni
(în stare deschisă)

1260 x 810 x 1310 mm

Înălțime masă de
lucru

920 mm

Brațe de îmbinare 540 x 390 mm

Productivitate
maximă

0-300 articole pe oră

Dimensiuni max.
pachete

540 x 390 mm



Antalis Romania
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610P
Colet poștal

Ambalarea presupune grija pentru
produse și Antalis Packaging își
asumă zilnic această responsabilitate
și vă oferă siguranță.

Materiale pentru ambalare
Indiferent de materialul de ambalare necesar,
le putem furniza din gama standard europeană
sau la dimensiunile necesare pentru produsul
dumneavoastră. Vă putem ajuta la selectare
celei mai potrivite; unul dintre cei 100 agenți
de vânzare vă pot ajuta în alegerea celei mai
bune soluții. Creșterea eficienței proceselor
și siguranța produselor dvs. reprezintă
obiectivul nostru.

Mașini de ambalat
Combinarea materialului de ambalare adecvat
cu tehnologia modernă, inovativă de ambalare
pentru un proces de ambalare eficient și
economic. Departamentul nostru de mașini de
ambalat va fi bucuros să vă ajute:
maschinen@antalis-verpackungen.de

Soluții de ambalare
Idei adaptate pentru aplicația dumneavoastră?
ar fi bine să luați legătura cu departamentul
nostru de dezvoltare pentru ambalare (Centrul
de design pentru ambalare). Cu ajutorul unui
software CAD avansat specialiștii noștri în
ambalare pot dezvolta soluția dumneavoastră
individuală utilizând o mare varietate de
materiale de ambalare.

Servicii de ambalare
Pe lângă gama largă de produse vă oferim și
variate servicii de ambalare. Folosiți-vă de
avantajul nostru privind gama de consultanță
și servicii și investiți în optimizarea proceselor
de ambalare și în calitatea produselor
dumneavoastră.

Avantaje:
+ Ambalarea în folie înlocuiește ambalajul de hârtie,

astfel se reduc costurile datorită necesarului scăzut
de materiale

+ Folia protejează împotriva umezelii
+ Transparența foliei înseamnă un impact crescut de

publicitate
+ Foarte eficientă în cazul numărului mare de articole

(peste 1200 articole pe oră)
+ Instalare și operare simplă („plug and play“)

Ariile de aplicare:
• Ambalare termocontractilă a ziarelor, revistelor,

broșurilor și tipăriturilor de orice fel
• De ex. înfolierea termocontractilă a instrucțiunilor de

operare pentru mașini
• Deosebit de potrivită pentru magazine de papetărie,

tipărire și copiere

Masterline 610P număr cod stoc. 78653

Greutate 130/167 kg

Conexiuni 220-240V

Dimensiunile 610 x 830 x 1055 mm

Lungimea
produsului

100 - 360 mm

Lățimea
produsului

160 - 250 mm

Înălțimea maximă
a produsului

20 mm

Grosimea foliei 25-30 µm

Lățimea foliei 450-550 mm

Ieșire max. 0,6 kW


