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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Konsept
BLA-S güvenilir, kullanımı kolay, en modern kontrol
ve kullanım teknikleri ile donatılmış bir bant serme
makinesidir. Bant zarar görmeden, daha sonra
paketlenmek üzere, patentli serme sistemi ile zikzak
şeklinde serilir. Bu yöntem ile maksimum paketleme
yoğunluğu sağlanmış olur ve ileride kartonlardan
bantlar buruşmadan, esnetmeden çıkartılabilmesi
amaçlanmıştır. İlerideki kullanımı için ideal koşullar
sağlanmaktadır. Paketleme aracı (karton) taşıma
esnasında olabilecek mekanik etkenlerden
etkilenmez.

Paketleme aracı ebadları

a) 330 mm standart, opsiyonel olarak 400 mm'ye kadar
b) 330 mm (sabit serme eni)
c) 330 mm standart, opsiyonel olarak 450 mm'ye kadar

Avantajlar
– Büyük metrajların verimli şekilde paketlenmesi
– Maksimum paketleme yoğunluğu
– Buruşturmadan ve esnetmeden paketlenen 

bantların depolanabilmesi, özellikle elastik 
bantların esneme özelliğini yitirmemesi

– Çeşitli bant genişliklerine göre kolay 
ayarlanabilmesi sayesinde kısa zamanda 
hazırlama ve çalıştırabilme

– Metraj ölçmede büyük hassasiyet
– Kartonların sorunsuz depolanabilmesi ve 

nakledilebilmesi
– 130m/dak. varan serme hızı
– Büyük kullanım rahatlığı

Standart Model
– 7 ila 50 mm arası enli bantlara patentli serme 

sistemi
– Serilen bantların istiflenmesi için hareketli 

paketleme bölmesi
– Paketleme bölmesinin yükseklik ayarının 

yapılabilmesi için motorlu kaldırma sistemi
– Kumanda panosu ve ayak pedalı
– Emniyet şalteri ile donatılmış akrilik kapak

Opsiyonlar
– Karton kutu üzerine otomatik mal çekme ve 

uzunluk ölçüm ünitesi 
– Metal detektörü ( mesela bant üzerinde ataçların 

tespiti için)
– "Censor": mekanik bant hata tarama ünitesi
– Günlük yapılan işler için sayaç
– 20 – 90 mm enindeki bantlar için serme ünitesi
– Aksi yönünde imal edilmiş makine

Teknik Veriler
Serme hızı
Dakikada 100m ye kadar
Elektrik Bağlantısı
Yüklü Performans 1,1 kW
Elektrik şebeke bağlantısı 3 x 400 V – 50/60 Hz
Makine ebadları
Karton kutu ön hazırlık ve şerit yerleştirme ünitesi de
dahil olmak üzere 
Uzunluk 1950 mm
Genişlik 800 mm
Yükseklik 1850 mm
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