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COMPACT /
COMPACT max™

YENİ NESİL RULO POŞET MAKİNESİ

D E N E Y İ M ,  U Z M A N L I K ,  Y E N İ L İ K ,  Ç Ö Z Ü M

YÜKSEK PERFORMANSLI DÜŞÜK MALİYETLİ RULO POŞET MAKİNESİ
ÇEVRİM İÇİ VEYA ÇEVRİM DIŞI OLARAK, TEK HATTA VEYA ÇİFT HATTA
İNCE, ORTA VE ÇOK KALIN FİLMLERLE RULO POŞETLER ÜRETMEK İÇİN



COMPACT
COMPACT orta kapasitede üretim 
yapmayı amaçlar. 
Ekstrüder kapasitesinin düşük olduğu 
yerlerde çevrim içi olarak, kısa boyutlu 
çöp ve buzdolabı poşetleri üretmek 
için mükemmel bir tercihtir.

Alan ve personel sınırlaması olan 
yerlerde COMPACT düşük maliyetli  bir 
çözüm ve rulo poşet üretiminiz için  
doğru bir tercihtir.

Compact'a, problemlerinizi internet 
üzerinden  giderebilmek için, güvenli-
uzaktan internet erişimi monte etmekte 
mümkündür. 
Ayrıca, robot kol ve paketleme 
ekipmanı da entegre edilebilir.

Ölçekli Çizim

Aşağıdaki özellikler COMPACT 
serisinin en kaliteli poşetleri, 
yüksek kapasitelerde ürettiğinin 
göstergesidir.

Modül, yüksek kalitede kaynak elde 
edebilmek için tüm kaynak-soğutma 
işlemi boyunca düşük hat gerginliği 
sağlayan, hassas kontrollü iki merdane 
seti ile donatılmıştır.

Film modül üzerinde hızla ilerlerken, 
servo sürücülü kaynak çeneleri filmi 
belirli bir mesafeden izler. 

Kalın filmlerde, yüksek kalitede kaynak 
elde etmek için, film çift taraflı ısıtılarak 
kaynak yapılır.

Kaynak çeneleri ile aynı servo sistem 
tarafından kontrol edilen döner perfore 
bıçağı sayesinde en az etek boyu 
değişimi ile poşet üretimi yapılır.
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COMPACT çevrim içi
(ekstrüdere bağlı)

COMPACT Teknik Bilgileri

* Artırılabilir.
Ek Ekipmanlar: baskı tanımlama, her tür katlama ekipmanı (kaynaktan önce ve sonra), kağıt bobin magazini, hot-melt, bağlama teli, PP-
şeridi, bantlama ve etiketleme.

Kaynak genişliği en fazla 
860 mm 

Kaynaklar arası mesafe en az
300 mm

Kaynaklar arası mesafe en fazla 
1800 mm* 

En yüksek devir/dak 
250

En yüksek hız 
90 m/dak
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COMPACT max™

Orta ve çok kalın filmlerle yüksek 
kapasitede üretim yapma ihtiyacı olan 
yerler için COMPACT maxTM 
mükemmel bir tercihtir. COMPACT 
maxTM'nin kaynak bölümü COMPACT'ın 
kaynak bölümünden iki kat daha fazla 
kaynak zamanına sahiptir. Bu sayede 

daha kalın filmlerde çok daha iyi 
performans sağlar ve pazarda ki en iyi 
fiyat/performans oranını verir.
Alan ve personel sınırlaması olan 
yerlerde kolayca rulo poşet üretimi 
yapabilmeniz için COMPACT maxTM 
doğru bir tercihtir.

COMPACT maxTM'ye, problemlerinizi 
internet üzerinden  giderebilmek için, 
güvenli-uzaktan internet erişimi monte 
etmekte mümkündür. 
Ayrıca, robot kol ve paketleme 
ekipmanı da entegre edilebilir.

Ölçekli Çizim

COMPACT max TM, iyi bilinen ve çok 
tutulan COMPACT modeli ile aynı 
prensiplere dayanılarak, en kaliteli 
poşetleri, yüksek kapasitelerde 
üretmek için tasarlanmıştır.

1345 850 1570 700 1150

5615

COMPACT max™  Teknik Bilgileri

* Artırılabilir.
Ek Ekipmanlar: baskı tanımlama, her tür katlama ekipmanı (kaynaktan önce ve sonra), kağıt bobin magazini, hot-melt, bağlama teli, PP-
şeridi, bantlama ve etiketleme.

Kaynak genişliği en fazla 
860 mm 

Kaynaklar arası mesafe en az
550 mm

Kaynaklar arası mesafe en fazla 
1800 mm* 

En yüksek devir/dak 
150

En yüksek hız 
90 m/dak

COMPACT maxTM çevrim dışı
(ekstrüderden bağımsız)

Modül, yüksek kalitede kaynak elde 
edebilmek için tüm kaynak-soğutma 
işlemi boyunca düşük hat gerginliği 
sağlayan, hassas kontrollü iki merdane 
seti ile donatılmıştır.

Film modül üzerinde hızla ilerlerken, 
servo sürücülü kaynak çeneleri filmi 
belirli bir mesafeden izler. 

Kalın filmlerde, yüksek kalitede kaynak 
elde etmek için, film çift taraflı ısıtılarak 
kaynak yapılır.

Kaynak çeneleri ile aynı servo sistem 
tarafından kontrol edilen döner perfore 
bıçağı sayesinde en az etek boyu 
değişimi ile poşet üretimi yapılır.



M Ü Ş T E R İ Y E  Ö Z E L  E Ş S İ Z  Ç Ö Z Ü M L E R İ N  U Z M A N I Y I Z .
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COMPACT-SERİSİ
Roll-o-Matic COMPACT serisi orta ve 
çok kalın filmler için düşük maliyetli bir 
çözümdür. COMPACT'ın kaynak 
bölümü, orta ve çok kalın filmler için, 
kaynak basıncı, kaynak sıcaklığı ve 
kaynak zamanını en hassas şekilde bir 
araya getirir. 

Poşet genişliğine ve kapasite ihtiyacına  
bağlı olarak, COMPACT tek hat veya 
çift hat olarak sunulabilir ve her hatta 
ayrı gerginlik kontrol sistemi olan çift 
hatlı sarıcı ile donatılabilir.

COMPACT'ın iki versiyonu arasından 
sizin kapasite ihtiyaçlarınıza en uygun 
çözümü bulmak her zaman 
mümkündür.  

COMPACT, COMPACT maxTM'ye göre, kısa 
kaynak özelliği ile donatıldığından çok 
daha kısa boyutlu poşetler üretebilir ve 
ekstürüder kapasitesinin sınırlı olduğu 
yerlerde çevrim içi uygulamalar için 
idealdir. Çevrim dışı uygulamalarda ise 
COMPACT maxTM çok daha yüksek 
kapasitede verim sağlar. Orta ve çok kalın 
filmler için mükemmel fiyat/performans 
oranı verir.

Kapasite Karşılaştırması, 4 kat LDPE: COMPACT ve COMPACT max™ 
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Türkiye Temsilcisi: İDEAL TEKNİK 
DIŞ TİC. ve PAZ. SAN. LTD. ŞTİ. 

Tel:(+90 212) 523 17 72   Fax:(+90 212) 523 17 71 
e-mail: info@idealteknik.com    web: www.idealteknik.com

Biz her zaman sizin üretim taleplerinize 
odaklanıyoruz. Bu yüzden bütün Roll-o-
Matic ürünleri müşteri merkezli ve 
müşteriye yöneliktir. COMPACT,  
müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, 
yüksek kapasiteli, kolaylıkla 
kullanılabilen; kullanıcı dostu hat olarak 
üretilmiştir. Anahtar kelimelerimiz:

Esneklik,  Sağlamlık 
ve Mükemmel 

Performans

Sizlere en yüksek kalitede üretim yapan 
makineler sunabilmek için çözümlerimizi 
sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz.  
Eğer istikrarlı ve etkin bir üretim için akıllı 
çözümler arıyorsanız, biz her zaman  
sizlere, eşsiz ve müşteriye özel 
ekipmanlar sunmaya hazırız. 
Lütfen, bizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz!
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