
Şişe ve Teneke Endüstrisi
Güvenli Taşıma Çözümleri



Sistematik Çözümler
Şişe Çemberleme

Strapex Endsealer – 
kalitesi kanıtlanmış 
çemberleme sistemi
 
• daha çok çember 

sarılmış büyük bobinler 
sayesinde daha az atelye 
aksaklıkları

• varolan otomasyonlu 
bant sistemine  
uyarlanma imkanı 

• çemberi istenilen  
noktaya pozisyonlama

• yüksek performans

• daha ince çemberler 
sayesinde ambalaj  
bütçesini azaltma imkanı

Yüksek üretim kapasitesine 
uygun her palet katını yatay 
çemberleme (Endsealer-
teknolojisi)

• Inline-Uygulamalar  
(Şişelerin konveyör bant 
üzerine transfer etme)

•  Paletleme tesisatına 
entegrasyonlu sistemler

Cam endüstrisine özel 
tasarlanmış çemberler
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1
kemer-teknolojisi sayesinde 
her şişeli palet katını yatay 
çemberleme imkanı

• Paletleme sisteminin 
    dışındaki özelikler

2
paletlere kat kat dizilmiş 
cam şişeleri yatay  
çemberleme

3
Palet üzerinde cam şişeleri 
yukardan basınç yardımı ile 
dikey çemberleme

4
Paletteki PET şişeleri                                                                                        
basınç yardımı ile dikey
çemberleme
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Çemberleme   

1 
Palet üzerindeki tenekeleri 
basınç yardımı ile dikey 
çemberleme

2
Palet üzerindeki tenekeleri 
dikey çemberleme

3
yüksek üretim kapasitesine
uygun çift butonlu  
çemberleme makinesi

4
Endsealer teknolojisi 
sayesinde aerosol teneke 
kutularını yatay çember-
leme

Streç film ile sarma

5
Palet üzerindeki tenekeleri 
sarma

Tenekeleri Çemberleme ve Sarma



Doğru makine seçimi
Kapsamlı danışmanlık ve esnek makine seçenekleri sayesinde 
uygulamalara ve çalışma ortamına uyarlanmış özel tasarımlı 
çözümler sunmaktayız.

Uyumlu sarf malzemeleri  
Makine ve sarf malzemelerin mükemmel uyumu için; kendi 
üretimimize ait polypropylen (PP) ya da polyester (PET) 
seçenekleri ile çok çeşitli farklı ve ölçülebilir özelliklerde 
plastik çemberler. Ayrıca streçleme alanına uyarlanmış folyo 
çeşitlerimiz mevcuttur. 

Dünya çapında garantili müşteri hizmetleri
Doğru çözüm için danışmanlık, tamirat hizmetleri ve garantili 
yedek parça tedariği sağlamaktayız.

Diğer ürünlerimiz 

•   Çemberleme için el  
     aletleri

•  İçecek ve gıda sektörüne 
     uyumlu makineler
 

Strapex müşteri avantaj paketi
Tek Elden Makine, Sarf Malzemeleri ve 
Müşteri Hizmetleri 

Hizmetlerimiz

• kapsamlı danışmanlık

• profesyonel proje  
    dökümantasyonu

• modern üc boyutlu cizim  
    uygulamaları ile makine  
    tasarımı (3D-CAD )

• kendi bünyemizde  
    montaj ve teslimat  
    hizmeti

• üretim hattınıza entegre  
    edilmesi ve kullanıma  
    hazır hale getirilmesi

• kolay anlaşılır kulanım  
    kılavuzu

• personel eğitim destek 
    hizmeti
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www.strapex.com

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network


