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Ampag Kombi Automatisch omsnoeren

a  Sluiten en omsnoeren in één enkele handeling
a  Onder- en bovenkant worden tegelijk gesloten
a  Transportbanden voor een veilige geleiding
a  Aantal en positie omsnoeringen zijn beide verstelbaar
a  Veilig en systematisch verpakken
a  Efficiënte en ergonomische werkwijze 

De combinatie van onze dozensluitmachine en omsnoeringsmachine kan perfect geintegreerd worden in uw verpakkingslijn, 
waardoor de efficiëntie blijvend wordt verbeterd. 
Dozen worden aan de onderkant en bovenkant gesloten, daarna worden ze zonder een extra handeling automatisch oms-
noerd. 

Programma mogelijkheden

1. Sluiten zonder omsnoeren
2. Sluiten met 1x omsnoeren (positie is verstelbaar)
3. Sluiten met dubbele omsnoering: voor- en achterkant
4. Sluiten met meervoudige omsnoering (aantal omsnoe-

rings posities verstelbaar)

Ampag Kombi START
- voor dozen van gelijke grootte -

 Automatische dozensluitmachine CT 103 SD               
 met verlengde transportbanden
 Omsnoeringsmachine CI 70 - 850x600
 Siemens S7-1200 modulaire controller
 Eenvoudige, handmatige aanpassing aan 
 wisselende doos afmeting

Ampag Kombi ADVANCED
- voor dozen van verschillende grootte -

   Volautomatische dozensluitmachine CT105 SDR    
  met verlengde transportbanden
   Omsnoeringsmachine Ampag Speed 850x600
   Siemens S7-1200 modulaire controller
   Automatische aanpassing aan wisselende 
  doosafmeting

Ampag Kombi PRO
- voor dozen van verschillende grootte -
- met actieve uitloop -
 
 Volautomatische dozensluitmachine CT105 SDR   
 met verlengde transportbanden
 Omsnoeringsmachine Ampag Speed 850x600,     
 incl. aangedreven transportrollen op de uitloop
 Siemens S7-1200 modulaire controller
 Automatische aanpassing aan wisselende 
 doos afmeting

Technische gegevens
Start Advanced Pro

Sneldheid  transport-
band

23 m/min

Pakketgrootte (mm)

Lengte (mm) 150 - ∞ 
Breedte (mm) 110 - 500 110 - 600 
Hoogte (mm) 120 - 500 120 - 600
Pakketgewicht max. 40kg

>> Klik hier voor een video van de Ampag Kombi
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