İçecek ve Gıda Sektörü için
Güvenli Taşıma Çözümleri

Çemberleme
Bandrolleme
Etiketleme
Streç Film ile Sarma

Sistematik Çözümler
İçecek ve Gıda Sektörü için

Etiketlemeden

Çemberleme

Bandrolleme

Çift yönlü: Çemberleme
bandrolleme

Stretç film ile sarma

Etiketlenerek

İçecek ve Gıda Sektörü için
Sistematik çözümler
İçecek ve Gıda Sektörü için
Çift yönlü: Çemberleme
Bandrolleme
1
Bir tesisat ile yukarıdan
çemberleme ve alttan
bandrolleme imkanı
Etiketleme
(bandrolün üzerine
etiketleme imkanı)

Etiket ile çemberleme
2
Güvenliği sağlamak amaçlı
geniş bantlarla yatay
çemberleme

Çift yönlü:
Çemberleme
Bandrolleme

1

Çemberleme
3
Kasadaki gıdaları yatay
çemberleme

Çemberleme

Bandrolleme
4
Ek olarak etiketlemek
mümkün
2

Bandrolleme

Etiket ile
çemberleme

4

3

Display Paletler ve üst üste Dizilmiş PET Şişeler
Çemberleme
Çemberleme
1
Enine doğru transfer edilen
display paletlerin dikey
çemberlenmesi
2
PET şişelerin yatay çemberlenmesi

Çemberleme ve
Bandrolleme

2

3
Ek olarak etiketleme
mümkünatı (etiket
bandrolde)

Streç film ile sarma
4
Döner halkalı tam otomatik
streç film sarrma sistemi

Çemberleme

Çemberleme ve
Bandrolleme

1

3

4

Streç Film ile Sarma

Koli ve çuval ürünler
Çemberleme
1
Farklı ebatlarda kolileri
tam otomatik çemberleme
2
Kolilenmiş yoğurtları üretim
hattı içeriğinde yatay çemberleme
3
Bağımsız Makine vasıtası ile
dikey çemberleme
Çemberleme

1

2

Çemberleme

Streç film ile sarma
4
Döner halkalı tam otomatik
streç film sarrma sistemi

5
Plastik çuval ile paletlenmiş
gıdaları streç film ile sarma
4

Çemberleme

Streç film ile Sarma

3

5

Streç Film ile Sarma

Çeşitli paletleme birimleri
Çemberleme

Streç Film ile Sarma

1
Üst üste dizilmiş gıdaları
yatay çemberleme

Bandrolleme
3
2
Paletlere dizilmiş tuz
çubuklarını bandrolleme

Streç Film ile Sarma

Streç film ile sarma
3
Palet ve tekerlekli taşıma
arabalarına uygun çift
konveyörlü makineler
4
Döner tablalı yarım otomatik streç makineleri

4

Çemberleme

1

5
Çeşitli paletleri streç film ile
sarma makineleri

Streç Film ile Sarma

Bandrolleme

2

5

Strapex müsteri avantaj paketi
Tek Elden Makine, Sarf Malzemeleri ve
Müşteri Hizmetleri
Strapex Endsealer –
kalitesi kanıtlanmıs
çemberleme ve
bandrolleme sistemi

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

Diğer ürünlerimiz
• çemberleme için el
letleri
• seyyar çemberleme
makineleri

• az parçalı sade tasarım
• neme dayanaklı
• kolay çember ve bandrol
değişimi
• daha çok çember ve
bandrol sarılmş büyük
bobinler sayesinde
daha az atelye
aksaklıkları
• var olan otomasyonlu
sistemlere kolayca uyarlanma imkanı
• Çember ve Bandrollerin
yüksekliği ayarlanabilir
olması,yukarıdaki ya da
aşağıdaki çember ve
bandrollerin isteğe göre
yükseklik değiştirme
imkanı

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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