
Бутилиращата индустрия е един много динамичен
отрасъл, имайки своите специфики. Тук попадат
производители на безалкохолни напитки, вино,

бира, високоалкохолни напитки, олио, минерална
вода, мляко и др. 

Маркирането и етикетирането (поставяне на
информация като срок на годност, партида, дата на
производство, баркод, състав на продуктите, име на
доставчика и други кодове, отпечатани върху
първичната или вторична опаковка) са гаранция за
проследяемост по време на целия производствен
цикъл - от производителя през дистрибутора,

търговеца на дребно до крайния потребител. В
зависимост от продукта и скоростта на
производствената линия се предлагат различни
решения за маркиране. Същевременно,

производителите търсят и все по-ефективни
решения за маркиране / етикетиране на
вторичната опаковка - стекове, кашони и др., както
и в края на производствената линия при груповите
опаковки и палетите.  

РЕШЕНИЯ ЗА
БУТИЛИРАЩАТА
ИНДУСТРИЯ

НАШИТЕ ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ
Ние, в Бетелгиус, предлагаме решения в сферата на продуктовата
идентификация и етикетирането. Доставяме и цялостни решения за
пълна автоматизация на процесите по опаковане на бутилките в стекове
или кашони, палетизиране и фолиране на готовите палети. Официален
представител и сервизен център сме на доказани производители като
LINX, CAB, FROMM, SOCO SYSTEM, LOGOPAK.



ПРЕДПОЧИТАНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА МАРКИРАНЕ СПРЯМО МАТЕРИАЛА

Преобладаващо мастиленоструйни (CIJ) и
лазерни принтери, с тенденция към лазерите,
поради дългосрочен потенциал за намаляване на
разходите и незаличимост на кода.

PET

кенове Предимно мастиленоструйни принтери (CIJ).

стъкло Когато се кодира директно върху повърхността:
предимно CIJ, но е възможно и лазер.
Когато се печата върху етикет на бутилка се
използват както CIJ, така и лазери. За печат
върху капачката - CIJ.

Tetra
Pak

Мастиленоструйните принтери (CIJ) се
предпочитат пред лазерите, тъй като вторите
носят риск от пробиване или перфориране на
материала.

картонени
кутии

По-често се ползват принтер-апликатори за
печат и прилагане на етикети и  пиезо
мастиленоструйни принтери за директен
печат. Термалните мастиленоструйни
принтери (TIJ) са опция за печат на бели
повърхности.

стекове Най-подходящи са принтер-апликаторите.
Пиезо мастиленоструен печат и термален
мастиленоструен печат са възможни при
наличие на картонена подложка.

палети Използват се само принтер-апликатори.



МАРКИРАНЕ НА СТЪКЛЕНИ/PET БУТИЛКИ И КЕНОВЕ

моделите Linx 8900 / 8910 печатат до 3 реда
текст, а Linx 8920 / 8940 до 6 реда текст,
символи, числа, баркодове
пълно самообслужване без сервизен техник
спирания до 3 месеца без консервиране
FullFlush™ патентована система за
самопочистване
дълъг интервал на планово обслужване - за
моделите Linx 8900 / 8910 е 18 месеца или 13
000 часа работа, а за моделите Linx 8920 / 8940 -
до 24 месеца или 18 000 часа работа
10“ екран с много лесен за използване интерфейс
защита от човешки грешки
корпус от неръждаема стомана с високо ниво на
защита за работа в тежка индустриална среда
богат избор от мастила, пигментни и UV
готов за Индустрия 4.0
клауд базирано отдалечено управление
уникална капсулована печатаща глава за
непрекъсната експлоатация - стандартна или 90-
градусова 

Мастиленоструйни
принтери серия LINX 8900

Разгледайте
всички модели!

принтер за кодиране на мокри бутилки и продукти
до 5 реда текст, символи, числа, баркодове
специални мастила за стъкло, PET и PLA
система за изсушаване преди печат
IP55 или IP65 корпус от неръждаема стомана
5-редов печат и памет за 1000 надписа
уебсървър за отдалечен контрол
Ethernet, RS232, USB, I/O интерфейси
удължени сервизни интервали до 9000 часа
спирания до 3 месеца без консервиране
FullFlush™ патентована система за самопочистване
SureFill® защита от човешки грешки

От серията 7900 препоръчваме модела Linx 7900BC,
който е предназначен специално за бутилиращата
индустрия:

Мастиленоструйни
принтери серия LINX 7900

https://betelgeus.com/bg/produkti-po-kategorii/markirane-i-produktova-identifikacia/mastileno-struini-printeri-za-malki-nadpisi?utm_source=brochure+&utm_medium=butilirane&utm_campaign=butilirane


Лазерът e екологично решение за маркиране,
тъй като не използва консумативи. 

CO2 лазерrи за големи
натоварвания
за високоскоростни линии:

CSL60 може да маркира до 2100

символа / секунда, а  SLHPдо
1200 символа / секунда
висока степен на защита IP54

или IP65 (опционално)

за печат на текст, графики,

баркодове и други
интуитивен LinxVision®

интерфейс
нулева поддръжка и печат без
консумативи
45 000 часа живот на лазерната
тръба
с Printernet - услуга за
отдалечено управление

За високоскоростно маркиране
препоръчваме моделите LINX

CSL60 и LINX SLHP:

МАРКИРАНЕ НА СТЪКЛЕНИ И PET БУТИЛКИ

ясни, постоянни кодове 
не се ползват консумативи (мастило и разредител)
нулева поддръжка
маркиране на статични и движести се обекти
подходящ метод за производствени линии с
висока производителност
степен на защита до IP65 за работа в тежка
индустриална среда

Лазерни системи LINX 

Виж повече!

https://betelgeus.com/bg/produkti-po-kategorii/markirane-i-produktova-identifikacia/lazerni-markirashti-sistemi?utm_source=brochure+&utm_medium=butilirane&utm_campaign=butilirane


Linx TJ50 е идеалното решение за
бързодвижещи се производствени
линии. Този универсален принтер не
изисква поддръжка и няма износващи се
части. Проектиран за взискателни
приложения, с Linx TJ50 може да се
отпечатат текст, графики и кодове върху
широка гама опаковъчни материали.

Термални (TIJ)
мастиленоструйни
принтери LINX TJ50

МАРКИРАНЕ НА ВТОРИЧНА ОПАКОВКА

компактен принтер за печат от
всички страни и под ъгъл
височина на печат 18 мм
за порести или не-порести
повърхности
лесен за употреба и интеграция
супер устойчив корпус
(анодизиран алуминий и
неръждаема стомана),

подходящ за условията на
бутилиращата индустрия
изключително ниска
себестойност на оптечатъка
без износващи се части и с
минимална поддръжка

За маркиране на кутии и кашони
препоръчваме модела ALE ONE18:

Използването на мастиленоструйната технология за
надписване и маркиране на вторична опаковка
(кашони, кутии, пакети, контейнери) елиминира
необходимостта от поддържане на складови
наличности, от предаврително напечатани опаковки и
предоставя много възможности за индивидуализиране
на опаковката.

Мастиленоструйни
принтери с пиезо
технология ALE

Виж повече!

Виж повече!

https://betelgeus.com/bg/produkti-po-kategorii/markirane-i-produktova-identifikacia/mastilno-struini-printeri-za-kashoni-i-golemi-opakovki?utm_source=brochure+&utm_medium=butilirane&utm_campaign=butilirane
https://betelgeus.com/bg/produkti-po-kategorii/industrialen-tij-printer-linx-tj50?utm_source=brochure&utm_medium=brochure+butilirane&utm_campaign=brochure+butilirane


за големи натоварвания
двуцветен печат
широка гама от апликатори
лесна интеграция в производствени
линии
солиден капак от алуминий
специално разработен за големи ролки с
етикети
самостоятелна работа без РС
интерфейси за връзка с ERP и Process
Control Systems

Принтер-апликатор
Cab Hermes C

ЕТИКЕТИРАНЕ НА ВТОРИЧНА ОПАКОВКА

Серията Hermes Q са много успешни в
автоматизираното производство.
Интегрират се в производствени линии
при минимална поддръжка от страна на
оператора. Предлагат се широка гама от
апликатори за разнообразни приложения.
За кутии, кашони, стекове препоръчваме
модела HERMES Q4 за широчина на
етикета от 10 до 114 мм. 
А за GS1, Odette и UCC транспортни
етикети (с широчина от 46 до 174 мм) е
подходящ модела HERMES Q6.3. 

Принтер-апликатор
Cab Hermes Q

Разгледайте предлаганите от нас
принтер - апликатори!

https://betelgeus.com/bg/produkti-po-kategorii/etiketirane-i-barkod-sisitemi/printer-aplikatori-na-etiketi?utm_source=brochure+&utm_medium=butilirane&utm_campaign=butilirane


Принтер-апликаторите LOGOPAK са
подходящи за цялостни индустриални
етикетиращи решения за отпечатване и
етикетиране на най-разнообразни по вид
и форма продукти. 
За кутии, стекове и кашони
препоръчваме сериите 300, 400 и 500. 

Принтер-апликатори
Logopak

Серията 800 са изключително ефективни
принтер-апликатори за етикетиране на
палети. Техният компактен модулен дизайн
прави серията идеална за тежки
приложения в индустриална среда.
Съобразявайки се със спецификациите по
GS1, системата осигурява етикетиране на
до 180 палети на час. Етикетите могат да
се поставят от три страни на палета, в
зависимост от избраните апликатори.
Серията 800 е с вграден принтер за печат
на етикети в реално време. Logopak 800
работят с 800-метрови ролки за етикети,
които осигуряват по-дълго време за
работа.

Принтер-апликатор
Logopak серия 800

ЕТИКЕТИРАНЕ НА ВТОРИЧНА ОПАКОВКА

Разгледайте предлаганите от нас
принтер - апликатори!

https://betelgeus.com/bg/produkti-po-kategorii/etiketirane-i-barkod-sisitemi/printer-aplikatori-na-etiketi?utm_source=brochure+&utm_medium=butilirane&utm_campaign=butilirane


Предлагаме и изграждаме цялостни решения за автоматизиране на процеса на опаковане на
продуктите в кашони. Решенията се състоят от машини за разгъване и оформяне на кашоните,
машини и съоръжения за пълнене на кашоните, машини за затваряне на кашоните с тиксо. 

ОПАКОВЪЧНИ РЕШЕНИЯ

Надеждна машина за непрекъсната
работа без оператор. Автоматично
затваря капаците на кашоните и
залепва с тиксо отгоре и отдолу.
Изключително подходяща за
вграждане в автоматични пакетириащи
лини. Производителността е до 18
кашона за минута.

Кашонираща
машина Т400

Палетизаторите са едно ефективно и
достъпно решение за авотматично

подреждане на палети и не изискват
промяна на съществуащите конвейри

във фабриката.
Всички видове кашони без занчение от

размера могат да бъдат подреждане на
височина до 2500 мм, така че напълно

да се използва височината на камионите
и контейнерите.

Палетизатор

Виж повече!

https://betelgeus.com/bg/produkti-po-kategorii/opakovachni-mashini/paletizatori-i-roboti?utm_source=brochure+&utm_medium=butilirane&utm_campaign=butilirane


Предлагаме богата гама полуавтоматични и автоматични стреч машини, сред които с платформа, с
вертикално въртящо се рамо и орбитални за хоризонтално опаковане. 

Разгледайте предлаганите от нас стреч машини!

ОПАКОВЪЧНИ РЕШЕНИЯ

идеална за големи натоварвания
разтягане на фолиото над 400%
30 програми за всякакави приложения
4 варианта на работната височина - до
3050 мм
4 размера на платформата - до 2200 мм

Висок клас автоматична стреч машина с
редица подобрения и нововъведения:

Стреч машина
FROMM FS390

автоматична машина с върящо се рамо
за интегриране в производствени линии
за големи натоварвания

Стреч машина
FROMM FS500А

https://betelgeus.com/bg/produkti-po-kategorii/opakovachni-mashini/stretch-mashini?utm_source=brochure+&utm_medium=butilirane&utm_campaign=butilirane

