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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Konsepti
Bu yeni jenerasyon tam otomatik sarım ve bandrolleme
makinesi iki önemli özelliği, çevre dostu olmakla beraber
yüksek verimliliği, mükemmel bir şekilde birleştirmektedir.
1 – 10m arası uzunluklarda demetlerin sarımı için bu
makinemiz en uygun çözümdür.
Yüksek sarım performansı ile çalışılabilmesi açısından,
sarım ve bandrolleme işlemleri paralel olarak iki ayrı
adımda yapılmaktadır. Dikkate değer sarım performansı –
örnek olarak 3 m uzunluktaki bantlar için 700 demet/saat
– düşük maliyetli bandroller ve elde edilen düzgün ve
güzel görünümlü mamuller sayesinde bu makinemiz ken-
dini amortize etmektedir. 

Kelebek sarım ölçüleri

a = demet uzunluğu azami 160 mm
asgari 76 mm

b = bant genişliği azami 50 mm
asgari 10 mm

c = bandrol genişliği azami 40 mm
asgari 20 mm

g = demet kalınlığı azami 25 mm
h = demet iç uzunluğu azami 155 mm

asgari 75 mm

Makine tipleri
BAM-160 Rulolardan (İç/Dış çap : 76/350mm) uçsuz

ısı ile yapıştırılan kağıt bandroller için BAM-
160

BAM-160V Magazinden hazır kesilmiş ısı ile yapıştırılan
kağıt bandroller için BAM-160V

Avantajları
– Birimlere ayrılmış, tertipli ve az bakım gerektiren yapı
– SPS-Kumandası yardımı ile sağlanan hareket ve 

zamanlama ayarı ile yüksek verimlilik
– Basit bir şekilde değiştirilebilen bant eni genişliği, 

format ve sarım uzunluğu sayesinde kullanıcıya büyük 
kullanım kolaylığı sağlamaktadır

– Titizlikle çalışan devir sayacı sayesinde mükemmel 
uzunluk ölçümü

Standart donanım
– Mekanik bant frenleme tertibatı
– Devir sayacı ile uzunluk ölçümü
– Sıcak kesim ünitesi
– Sarıma hazırlık için rehber bant taşıma tertibatı 
– Rulolardan ısı ile yapıştırılan kağıt bandrolleri için 

besleme tertibatı
– Bandrol kağıdı kesme tertibatı
– Termik bandrol birleştirme tertibatı
– Hazırlanan demetleer için özel istifleme kutusu
– Transparan koruma kapağı

Opsiyonlar
– Buruşuklukları açma ve ön besleme tertibatı
– Tahrikli mal çıkışı
– Elektro manyetik fren sistem ile donatılmış mal çıkış 

tepsisi
– Isı ile yapıştırılan kağıt bandrollerin basımı için ısı 

transferi baskısı
– Isı ile yapıştırılan kağıt bandroller yerine normal kağıt 

kullanımı için etiketleme tertibatı
– Isıl kağıt yerine transparan PVC bandrol
– Kendinden yapışkanlı etiketler için etiketleme

tertibatı
– soğuk kesim ünitesi
– Çapraz kesim ünitesi (soğuk ve/veya sıcak kesim)
– 20 – 70 mm bant genişliği 
– 4 – 12 mm genişliğinde 2 bant yan yana

Teknik veriler
Bağlantı
Elektrik sarfiyatı 2,0 kW
Şebeke 3 x 400 V – 50/60 Hz
Basınçlı hava 6 bar, kullanım yaklaşık olarak 80 l/dak.
Ebatlar
Uzunluk 1500 mm
Derinlik 1250 mm
Yükseklik 2000 mm
(emniyet kabini penceresinin açık olduğu durumda) 
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