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28 години са и много, и малко... Но достатъчно, за да 
докажат, че Бетелгиус заслужава доверие. Водещ доставчик 
сме на индустриално оборудване в областта на първичното 
и вторичното кодиране, маркирането, етикетирането, 
опаковането и проследяването на продукти. Имаме огромен 
опит зад гърба си, който ни дава нужната увереност да 
продължаваме да се развиваме в крак със съвременните 
индустриални тенденции и технологии. През годините сме 
реализирали редица важни проекти в различни индустрии. 
Това сме ние от Бетелгиус и си партнираме с бизнеса, за да 
сме ЕФЕКТИВНИ ЗАЕДНО!

ЗА КОМПАНИЯТА 
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ЧЕМБЕР
МАШИНИ

МАШИНИ ЗА
ПРЕДПАЗНИ ОПАКОВКИ

КАШОНИРАЩИ
МАШИНИ

СТРЕЧ
МАШИНИ 

КАРТОНИРАЩИ
МАШИНИ

КОНВЕЙРИ И
ТРАНСПОРТЬОРИ

БАНДИРАЩИ
МАШИНИ

ПАЛЕТИЗАТОРИ
И РОБОТИ

Предлагаме
модерни решения за 

опаковъчните процеси в 
края на линията за всички 

индустриални производства: 
от машини и инструменти за 

чембероване, затваряне на продуктите 
в кашони и опаковане на палети със 
стреч фолио, до сложни конвейерни

системи и роботизирани линии
за автоматична обработка 

на кашоните, тяхното 
палетизиране и последваща 

обработка на палетите.

ОПАКОВЪЧНИ МАШИНИ И РЕШЕНИЯ
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за пластмасова лента                            ЧЕМБЕР ИНСТРУМЕНТИ

Ръчните чембер инструменти (с батерия и пневматични) са подходящи за малки производства и за вграждане в 
индустриални решения. Използват се за различни натоварвания, при транспортиране, товарене и разтоварване. Тези 
инструменти работят с полиестерна (PET) и полипропиленова (PP) лента с висока степен на издръжливост и гъвкавост.

ЧЕМБЕР ИНСТРУМЕНТ 
ЗА ПЛАСТМАСОВА 
ЛЕНТА

ТИП НА 
ЛЕНТАТА

РАЗМЕРИ 
НА ЛЕНТАТА       

ШИРИНА/
ДЕБЕЛИНА  /ММ

СИЛА НА 
ОПЪВАНЕ  

/N

СКОРОСТ 
НА 

ОПЪВАНЕ    
ММ/СЕК.

ЗДРАВИНА 
ПРИ 

ВРЪЗКАТА 

МЕТОД ТЕГЛО      
/КГ

ПРИЛОЖЕНИЕ

РР и РЕТ Ш 12.7 - 19.0 /
Д 0.40 - 1.27 

650 - 
3000

160 - 230 75% 4.3батерия Li-Ion 
14.4 VDC

за леки до 
средни товари

Dynamic 2100

P318 РР и РЕТ Ш 9.0 - 13.0 /
Д 0.35 - 0.80 

150 - 
800 

150 -300  75% 3.4батерия Li-Ion 
18.0 VDC

за леки и 
тесни товари 

P328 РР и РЕТ Ш 12.0–16.0 /
Д 0.40–1.05 

250 –
2600 

67 - 124 75% 4.3батерия Li-Ion 
18.0 VDC

за всякакви 
приложения

P329 РР и РЕТ Ш 16.0 - 19.0 /
Д 0.65 - 1.35 

500 - 
4000 

49 - 79  75% 4.3батерия Li-Ion 
18.0 VDC

за всякакви 
приложения

P328-S РР и РЕТ Ш 12.0–16.0 /
Д 0.40–1.05 

250 –
2600 

49 – 174 75% 4.3батерия Li-Ion 
18.0 VDC

за всякакви 
приложения



7

ЧЕМБЕР ИНСТРУМЕНТИ                           за пластмасова лента                            

ЧЕМБЕР ИНСТРУМЕНТ 
ЗА ПЛАСТМАСОВА 
ЛЕНТА

ТИП НА 
ЛЕНТАТА

РАЗМЕРИ 
НА ЛЕНТАТА       

ШИРИНА/
ДЕБЕЛИНА  /ММ

СИЛА НА 
ОПЪВАНЕ  

/N

СКОРОСТ 
НА 

ОПЪВАНЕ    
ММ/СЕК.

ЗДРАВИНА 
ПРИ 

ВРЪЗКАТА 

МЕТОД ТЕГЛО      
/КГ

ПРИЛОЖЕНИЕ

P331 РЕТ Ш 19.0 - 32.0 /
Д 0.60 - 1.53 

1200 - 
7000 

39 - 63  75% 6.5батерия Li-Ion 
36.0 VDC

за тежки 
товари

P357 РР и РЕТ Ш 12.7 – 16.0 /
0.40 – 1.05

600 – 
2500 

104 - 165 75% 5,7пневматичен-
сгъстен 

въздух 6 bar

за всякакви 
приложения

P358 РЕТ Ш 16.0 - 19.0 /
Д 0.65 - 1.27 

100 – 
40000 N

70 - 115 75% 5.7пневматичен-
сгъстен 

въздух 6 bar

за всякакви 
приложения

P359 РЕТ Ш 19.0 - 32.0 /
Д 0.60 - 1.53 

2000 - 
7000 

60 - 120  75% 8.9пневматичен-
сгъстен 

въздух 6 bar

за много 
тежки товари

P380 РР и РЕТ Ш 13.0 - 19.0 /
Д 0.40 - 1.35 

600 - 
2000 

120 - 260 75% 6.8пневматичен-
сгъстен 

въздух 6 bar

за кръгли 
товари и 

товари с малка 
повърхност

P329-S РР и РЕТ Ш 16.0 - 19.0 /
Д 0.65 - 1.35 

500 - 
4000 

32 – 113 75% 4.3батерия Li-Ion 
18.0 VDC

за всякакви 
приложения
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                        за метална лента                                   ЧЕМБЕР ИНСТРУМЕНТИ 

Тези инструменти са подходящи при опаковането на нестандартни товари с кръгла или неправилна форма. При някои 
модели фиксирането се извършва с метални клипси, при други се използва връзка с директно прорязване на лентата.

ЧЕМБЕР 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 
МЕТАЛНА ЛЕНТА

Dynamic 2000 

А431

A333

A461

A332

A452

A402 / А412

ТИП НА 
ЛЕНТАТА

Uniflex 
850N/mm2

Uniflex 
850N/mm2 
и Ultraflex 
1100N/mm2

Uniflex 
850N/mm2 
и Ultraflex 
1100N/mm2

Uniflex 
850N/mm2 
и Ultraflex 
1100N/mm2

Uniflex 
850N/mm2

Uniflex 
850N/mm2

Uniflex 
850N/mm2 
и Ultraflex 
1100N/mm2

РАЗМЕРИ 
НА ЛЕНТАТА       

ШИРИНА/
ДЕБЕЛИНА  /ММ

Ш12.7 - 20.0 /
Д 0.38 - 0.58 

Ш 10.0 - 19.0 /
Д 0.38 - 0.63

Ш 12.7 - 20.0 /
Д 0.38 - 0.58 

Ш 19.0 - 32.0 /
Д 0.63 - 1.00 

Ш 9.5 – 13.0 /
Д 0.38 – 0.50 

Ш 19.0 - 32.0 /
Д 0.63 - 1.27

Ш 19.0 - 32.0 /
Д 0.63 - 1.00 

ТИП НА 
СВРЪЗВАНЕ

без клипси

единично 
прорязване с 

клипси

с прорязване 
без клипси

двойно 
прорязване 

с клипси

с прорязване 
без клипси

с клипси

с клипси

ЗДРАВИНА 
ПРИ 

ВРЪЗКАТА 

80%

75%

80%

75%

80%

75%

ТЕГЛО      
/КГ

3.9

3.4

3.9

4.2

3.3

4.4

4/3.4

МЕТОД

ръчен

ръчен

ръчен

пневматичен

ръчен

пневматичен

ръчен

ПРИЛОЖЕНИЕ

за пакети с 
правилна форма 

(палети, бали, 
сандъци и др.)

за кръгли обекти 
(тръби, снопове и 
др.) и ва с малка 

повърхност

за пакети с 
правилна форма 

(палети, бали, 
сандъци и др.)

в метало-
обработване за 

връзване на тръби, 
пръти, бобини, 

пачки

за пакети с 
правилна форма 

(палети, бали, 
сандъци и др.)

в метало-
обработване за 

връзване на тръби, 
пръти, бобини, 

пачки

за кръгли пакети 
с много малка 

повърхност 
или такива с 

неправилна форма
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Автоматичните и полуавтоматични чембер машини са подходящи за интегриране в производствени линии. Машините се 
предлагат за различни приложения и индустрии. 

FROMM PM308FROMM PM206

ЧЕМБЕР МАШИНА ЗА 
ПЛАСТМАСОВА ЛЕНТА

Тип на лентата

Метод

Приложение

полипропилен (РР) 

Тегло                 кг

Размери на лентата 
ширина/дебелина                мм

Тип на свръзване

Сила на опъване                               N

Скорост на връзване                сек.

стапяне чрез нагряване

157

стапяне чрез нагряване

220

стапяне чрез нагряване

85

FROMM PM206 FROMM PM308 FROMM PM313

150 - 450 70 - 700  10 - 450 

2.5 на връзка (24 
връзки за минута)

полуавтоматична 
настолна машина

за малки до средни 
натоварвания

 2.2 на връзка (27 
връзки за минута)

автоматична 
настолна машина

за средни 
натоварвания

1.0 на връзка (60 
връзки за минута)

автоматична 
настолна машина

за големи 
натоварвания

ш 6.0 - 15.5 /
д 0.50 - 0.75 

ш 6.0 - 15.5 /
д 0.50 - 0.75 

ш 5.0 - 12.0 /
д 0.35 - 0.65 

ЧЕМБЕР МАШИНИ ЗА ПЛАСТМАСОВА ЛЕНТА 
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Предлагаме широка гама автоматични и полуавтоматични машини за запечатване на еднакви или различни размери 
кашони, за широко или тясно тиксо, за залепване отгоре и отдолу, за странично залепване, за автоматично затваряне на 
капаците на кашоните и др.

T-400T-10

МАШИНА

Размер на кутията  
(дхшхв)                    мм

Производителност   
кутии / мин.

Работна височина  мм

минимален

максимален

Ширина на тиксото

25 - 30 мм

38 - 50 мм

50 - 75 мм

T-100
MINI MINI

T-10
5-8-7T-100

T-400 
5-5-7

ST-10 
5-5-7

T-10
5-5-7

T-400 
5-8-7

TT-10 
5-5-7

 60 x 60
x 100

•

-

-

30

160 x 105 
x 110

•

-

30

140 x 90
x 80/120

•

30

140 x 90
x 80/120

• • •

30

200 x 120
x 95

18

200 x 120
x 95

18

140 x 125
x 50

-

•

30

140 x 150
x 10

•

-

30

995 - 650
950 - 635, 
700 - 510 
(опция)

720 - 620, 920 - 820  (опция), 820 - 720, 620 - 520, 520 - 420

КАШОНИРАЩИ МАШИНИ 

       x 350
x 500

       x 350
x 505

       x 515
x 505

       x 515
x 815

550 x 460 
x 470

550 x 460 
x 770

       x 530
x 200

       x 670
x 200

 без ограничение    • стандарт      опция
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Машините за увиване на палети със стреч фолио FROMM са изключително лесни за работа и могат да бъдат използвани 
за всяко приложение. Програмите са много удобни и изключително гъвкави. Влагането на внимателно подбрани 
компоненти гарантира минимална поддръжка и безпроблемна работа. При конструирането на машините е обърнато 
сериозно внимание на безопасността и надеждността. 

FS390

МОДЕЛ/ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметър на платформата      мм

Степен на разтягане                  %

Тип на платформата  

Приложение

Работна височина                     мм

Тегло на палетите                      кг

FS360

1500, 1650, 1800 
или 2200 

2100, 2500 
или 3000 

до 2000 

до 200

базови машини за 
малки до средни 

натоварвания

FS380

1500, 1650, 1800, 
2200 или 2400

стандартна или “конска подкова”

до 2500

до 2000 

до 350

модулни машини 
с разнообразни 

опции за всякакви 
приложения

FS380А

1650, 1800 или 
2200

до 2500

до 2000 

до 350

автоматични 
машини за 

интегриране в 
производствени 

линии

FS390

1500, 1650, 1800 
или 2200

 2250, 2500, 
2800 или 3050 

1250, 1500 или 
2 000 

до 400

висок клас 
автоматични машини 
подходящи за големи 
натоварвания с пре-

стреч секция

СТРЕЧ МАШИНИ                                  с въртяща се платформа                                   
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FS500

FS500A

FS500L

Модулна машина с разнообразни опции за всякакви 
приложения:

• 2 работни височини на увиване: 2500 и 3000 мм
• 5 размера на палетите: 1100x1300 мм, 1400x1400 мм, 
1500x1500 мм, 1600x1600 мм, 1700x1700 мм
• 4 модела шейни за фолиото с:

- механична спирачка
- електромагнитна спирачка
- фиксиран пре-стреч с 1 мотор 150%-200%-250%
- настройваем пре-стреч от 120% до 350%

Автоматична версия на FS500 за интегриране в 
производствени линии.

Базова полуавтоматична машина, подходяща за 
използване при леки палети, малък брой палети на ден и 
/ или товари с различни размери:

• максимален размер на палетите: 1200 x 1200 мм
• височина на увиване до 2200 мм
• 2 модела шейни за фолиото с:

- механична спирачка
- електромагнитна спирачка

с въртящо се рамо                                              СТРЕЧ МАШИНИ                                            



13

Мобилни полуавтоматични стреч машини, подходящи за клиенти, които трябва да фолират широк 
спектър от големи палети или за ситуации, при които фолирането се извършва на различни места:

• 4 работни височини на увиване 2200, 2700, 3000, 3500 мм
• 4 модела шейни на фолиото с:

- механична спирачка
- електромагнитна спирачка
- 1 мотор и фиксиран пре-стреч 150%-200%-250%
- 2 мотора и настройваем пре-стреч от 100% до 400%

• стандартно 2 сухи батерии / до 180 палети с едно зареждане
• опция 1 Traxion батерия / до 220 палети с едно зареждане

Ръчна стреч машина, която палетизира всякакви товари независимо от формата, теглото и размера. Лесна и 
лека е за използване и движение. Замества ръчното опаковане. Няма електрически компоненти или моторно 
задвижване. Машината е снабдена с регулируема спирачка, която позволява да се работи с по-тънко или 
престреч фолио. Шейната може да се мести нагоре и надолу механично. Благодарение на отворената 
конструкция, смяната на ролките фолио може да се извърши бързо и с лекота.

СЕРИЯ FR3XX

СЕРИЯ FM50

СТРЕЧ МАШИНИ                                       ръчни и роботизирани                                                     
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Автоматична орбитална машина за фолиране на  дълги продукти като тръби, дъски и др. В комбинация с конвейерни 
системи е идеалното решение за малки технологични линии. Изключително лесна е за инсталиране, експлоатация 
и поддръжка:

• диаметри на ринга: 50 / 90 / 125 / 160 / 200 / 250 см
• стандартно качество на фолиото: 17, 23 или 30 mµ
• размери на фолиото: 100 / 170 / 250 мм (зависи от ринга)
• скорост на линията до 30 м/мин.
• две совалки за фолиото

• регулируемо разтягане на стреч фолиото
• автоматично отрязване на фолиото
• регулируема скорост
• сензорен екран

FV350

• система за аварийно изключване с крак за     
   безопастност
• регулируемо разтягане на стреч фолиото
• регулируема скорост

Лесна за използване полуавтоматична орбитална машина за фолиране: 

• диаметри на ринга: 50 / 90 / 125 / 160 / 200 / 250 см
• стандартно качество на фолиото: 23 mµ
• размери на фолиото: 100 / 170 / 250 мм (зависи от ринга)
• две совалки за фолиото

FV300

орбитални                                                           СТРЕЧ МАШИНИ                                            
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Здрава и надеждна автоматична стреч машина за индустриално приложение. Машината e орбитална с въртящ 
се пръстен и опакова вертикално различни товари. OMC-V е с модулна конструкция и предлага множество 
опции в допълнение към стандартното опаковане като: автоматична смяна на ролката с фолио, регулиране 
височината на пръстена за компенсация размера на големи товари, странични/горни ролки, които придържат 
товара, интеграция към конвейерни системи и др.

Здрава и надеждна автоматична стреч машина за индустриално приложение. Машината е с въртящо се рамо 
и опакова хоризонтално различни товари (със или без палет). OMC-Н е с модулна конструкция и предлага 
множество опции в допълнение към стандартното опаковане като: товара може да се подсили, чрез оформяне 
на фолиото като въже, долни, горни и странични протектори за ъгли, автоматична смяна на ролката с фолио, 
затваряне на товара от 6 страни, интеграция към конвейерни системи и др.

СЕРИЯ OMC-V

СЕРИЯ OMC-H

СТРЕЧ МАШИНИ                 
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Палетизаторите са едно ефективно и достъпно решение за автоматично подреждане на палети и не 
изискват промяна на съществуващите конвейри във фабриката. Могат да работят в полуавтоматичен 
режим или да се интегрират в производствения процес като напълно автоматично решение. Лесни са за 
монтаж и използване и заемат малко пространство:

• вариант на машините: 

- автоматични 
- полуавтоматични

• размер на палетите: 

- 800 х 1200 мм, 1000 х 1200 мм, 1200 х 1200 мм 

- нестандартни

• височина на палетите до 2500 мм

• вариант от неръждаема стомана за влажни помещения

ПАЛЕТИЗАТОР

ПАЛЕТИЗАТОРИ
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ROBOT-IN-A-BOX

PRS

PRD

Универсално решение за палетизиране на кашони. Може 
да бъде включен лесно към конвейра по всяко време на 
производствения процес. Лесен за използване и монтаж:

• размер на палетите до 1200 х 1200 мм
• височина на палетите до 2050 мм
• скорост на подреждане до 10 трансфера в минута
• тегло на кашоните до 25 кг

Портален робот за автоматично подреждане на единични 
палети. Компактен и лесен за експлоатация с минимална 
поддръжка. Предлага се напълно готов за включване към 
всяка поточна линия и не изисква никаква промяна на 
съществуващите конвейри:

• размер на палетите: нестандартни палети и такива с 
размери 800 х 1200 мм, 1000 х 1200 мм, 1200 х 1200 мм
• височината на подреждане до 2700 мм
• вариант на изпълнение от неръждаема стомана за 
използване във влажна среда

Улеснява и прецизира процеса на палетизиране на 
продукти в различни производства. Конструиран е 
така, че да може автоматично да подрежда два палета 
едновременно. Интегрира се бързо и лесно и не изисква 
промяна в конвейрите. Произвежда се  в различни 
версии, съгласно нуждите на клиентите:

• височина на подреждане до 2700 мм

ИНДУСТРИАЛНИ РОБОТИ 
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ЛЕНТОВИ КОНВЕЙРИ

ЗАДВИЖВАНИ ЗАВИВАЩИ КОНВЕЙРИ

Изпълнени са с пластмасови ролки и два мотора за работа с много тежки товари и такива, при които е необходимо прецизно 
водене при завиването. Модулите са налични в следните размери:

• ширина 300, 400, 500, 600 мм

КОНВЕЙРИ И ТРАНСПОРТЬОРИ 

Гъвкаво решение за всякакви приложения и производства на модулен принцип. Модулите са налични в различни ширини 
и размери и могат да се комбинират, така че да се постигне желаната конфигурация. Стандартни размери на модулите:

• ширина 200, 300, 400, 500, 600 мм
• дължина от 750 до 10 000 мм (налични 20 стандартни размера)

В комбинация със задвижвани завиващи конвейри и разнообразни аксесоари, те дават перфектно решение за 
транспортиране на продукти в производства, складове, логистични центрове и др. 
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ЗАДВИЖВАНИ РОЛКОВИ КОНВЕЙРИ

НЕЗАДВИЖВАНИ ЗАВИВАЩИ КОНВЕЙРИ

Изпълнени на модулен принцип са гъвкаво решение за всякакви приложения и производства. Комбинират се със 
задвижвани или незадвижвани конвейри. Налични са в следните размери:

• ширина 200, 300, 400, 500 и 600 мм
• ъгъл на завиване 30°, 60° и 90

КОНВЕЙРИ И ТРАНСПОРТЬОРИ 

Изпълнени на модулен принцип и са чудесно и гъвкаво решение за всякакви приложения и производства. Модулите са 
налични в различни ширини и размери и могат да се комбинират, така че да се постигне желаната дължина:

• ширина 300, 400, 500, 600 мм
• дължина 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 мм
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НЕЗАДВИЖВАНИ КОНВЕЙРИ С КОЛЕЛЦА

НЕЗАДВИЖВАНИ РОЛКОВИ КОНВЕЙРИ

Гъвкаво решение за всякакви приложения и производства на модулен принцип. Продуктовата гама включва:

• ролкови конвейри с пластмасови ролки Ø 48
• ролкови конвейри със стоманени ролки Ø 48
• ролкови конвейри с алуминиеви ролки Ø 28

Налични са в следните размери:

• ширина 200, 300, 400, 500, 600 мм
• дължина 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 мм

КОНВЕЙРИ И ТРАНСПОРТЬОРИ 

Гъвкаво решение за всякакви приложения и производства на модулен принцип. Комбинирането на различен брой 
колелца с  различни междуосни разстояния позволява да се създаде конвейер, с който да се транспортират и най-
неудобните продукти. Налични са в следните размери:

• ширина 200, 300, 400, 500, 600 мм
• дължина 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 и 3000 мм
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ГЪВКАВИ КОНВЕЙРИ

БУМЕРАНГ СИСТЕМА

Позволява да бъдат извършвани три действия от един оператор на площ от само 8 кв.м.
1. Разгъване на кашона и задържане на празния кашон на позиция за пълнене. И двете ръце на оператора са свободни 

за пълнене на кашона.
2.  Запечатване на кашона отгоре и отдолу и придвижването му до буферният конвейер, който е директно зад оператора.
3. Подреждане на кашоните върху палет, когато акумулиращия конвейер се напълни.

• ширина на конвейрите 300, 400 или 500 мм                     • найстройваема работна височина
• дължина на входящия конвейер 1000 мм                           • ролки от удароустойчива пластмаса с диаметър 48 мм
• дължина на гъвкавия конвейер 5000 мм                            • товароносимост 75 кг на линеен метър 
• дължина на акумулиращия конвейер 2000 мм

КОНВЕЙРИ И ТРАНСПОРТЬОРИ 

Могат да бъдат лесно огъвани и променяни в дължина при нужда. Подходящи са за транспортиране на малки и неудобни 
продукти. Настройваеми са във височина и могат да бъдат сгънати. Имат променлива дължина от 1520 до 5350 мм. 
Подходящи са за складове, логистични центрове и производства, за товарене и разтоварване на камиони, контейнери и 
вагони. 
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Настолна компактна машина, лесна за употреба и е идеална за децентрализирани пакетиращи станции. Произвежда 
предпазно бабъл фолио:

• тип на фолиото: PE
• ширина на фолиото: 200 мм, 400 мм
• производителност: 18 м/мин.

AIRPAD AP150

Настолна компактна машина, лесна за употреба и е идеална за децентрализирани пакетиращи станции. Произвежда 
различни по размер възглавнички според нуждите на опаковката:

• тип на фолиото: PE
• ширина на фолиото: 200 мм, 400 мм
• производителност: 10 до 16 м/мин.

AIRPAD AP100

МАШИНИ ЗА ПРЕДПАЗНИ ОПАКОВКИ
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Напълно автоматизирана и компютъризирана машина, която произвежда възглавнички с 6 различни размера от 
една и съща ролка фолио. Възглавничките са индивидуално запечатани и могат да се режат само с едно докосване 
на контролния панел. Не се изисква присъствие на оператор:

• широка гама материали: PE, PE-PT, PE-PA, 
   ламинирани, екструдирани
• широка гама фолиа от 25 до 65 микрона
• 49 вариации на възглавници с една ролка фолио

AIRPAD AP502

Настолна компактна и лесна за употреба машина, която позволява производството на различни по размер 
възглавнички с една и съща ролка фолио. Необходимо е само промяна на настройките с натискане на един бутон. 
В комбинация с разнообразието от стандартни аксесоари, AP250 може да се използва самостоятелно или на 
множество работни станции: 

• тип на фолиото: PE и PE / PA
• ширина на фолиото: 210 мм
• плътност на фолиото: от 20 до 50 my

AIRPAD AP250

• размери на възглавничките: от 120 до 400 мм
   програмируеми

• предварително зададени програми, лесно избираеми 
   на екрана 
• с вградено навиващо устройство 

МАШИНИ ЗА ПРЕДПАЗНИ ОПАКОВКИ
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ХОТ-МЕЛТ ТИКСО

СОЛВЕНТ ТИКСО

АКРИЛНО ТИКСО

НАПЕЧАТАНО ТИКСО

• за ръчно и машинно приложение
• лепило от синтетичен каучук
• различни размери и цветове
• стандартни размери на склад

• за ръчно и машинно приложение
• лепило от естествен каучук
• различни размери и цветове
• стандартни размери на склад

• за ръчно и машинно приложение
• лепило на водна основа
• различни размери и цветове
• стандартни размери на склад

• трицветен печат
• три вида материал на основата
• три типа лепило
• най-различни размери

ТИКСО
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ПОЛИЕСТЕРНА (PET) ЧЕМБЕР ЛЕНТА 

ПЛАСТМАСОВА (PP) ЧЕМБЕР ЛЕНТА 

МЕТАЛНА ЧЕМБЕР ЛЕНТА

• замества успешно металната чембер лента като 
опаковъчен вариант в множество индустрии 
• устойчива на UV лъчи
• не поврежда или замърсява пакетираните продукти 
(устойчива на корозия)
• висока издръжливост при шокови натоварвания
• лентата остава опъната в случаи на свиване на 
товарите по време на транспортиране
• драстично намалява разходите за пакетиране (до 50%)

Идеално решение за опаковане и укрепване на единични 
и групови товари, стоки и продукти в най-различни сфери: 
дървообработването, логистиката и в производството 
на строителни материали, мебели, изделия от картон и 
велпапе, кашони и други.

  • не поврежда или замърсява пакетираните продукти 
(устойчива на корозия)
• специална формула с по-малко отделяне на прах за по-
рядко почистване на чембер машините
• еластична е и лесно връща първоначалната си форма 
след разтягане
• различни цветове и размери за всякакви приложения
• може да бъде напечатана с лого или текст за 
персонализация на опаковката

• висока сила на скъсване, което я прави подходяща за 
опаковане на тежки товари
• не се разтяга и не губи стегнатостта си
• устойчива на висока температура и слънчеви лъчи
• различни размери 

ЧЕМБЕР ЛЕНТИ
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Богата гама от ръчно и машинно стреч фолио за опаковане на пакети, продукти, палетизирана продукция 

• 100% чист материал

• UV защита

• устойчиво на скъсване и пробиване

ПРЕДЛАГАМЕ:

Ръчно стреч фолио

• дебелина - 12, 15, 17, 20, 23 микрона

• ширина - 500 мм

Мини ролки ръчно стреч фолио

• дебелина - 23 микрона

• ширина - 125 мм

Машинно стреч фолио

• дебелина - 12, 15, 17, 20, 23 микрона

• ширина - 500 мм

• разтегливост от 80% до 340%

СТРЕЧ ФОЛИО

СТРЕЧ ФОЛИО
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