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DELTA max™ KAYNAK

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

Orta ve çok kalın filmler için yeni DELTA 
max ™ daha güçlü bir makinedir. 200 
mikron kalınlıkta film ile 170 m/dak hat 
hızında  çalışabilmektedir.
Yüksek kaynak kapasitesi gerektirdiği için 
orta ve çok kalın filmlerle, bugün daha 
düşük hızlarda üretilebilen yıldız kaynaklı 
poşetleri, DELTA max™ çok daha düşük 
maliyetlerle üreterek pazarın gelişmesine 
de katkıda bulunur. DELTA maxTM' daha 
önce piyasada görülmeyen kapasiteleri 
sunacaktır. DELTA max™ bir önceki model 
olan DELTA ile aynı platformda 
üretilmiştir. Farkı, DELTA'dan daha fazla 
kaynak zamanına sahip olmasıdır.  

Bu durum kaynak kapasitesinin sınırladığı 
kalın ve çok katlı filmler için, kaynak 
etkinliğini arttırır. DELTA max ™ 
kapasiteleri farklı, üç versiyon olarak 
üretilmektedir. Simplex (bir kaynak 
bölümlü), Duplex (iki kaynak bölümlü) ve 
çok özel bir tasarım olan, üç kaynak 
bölümü içeren Triplex versiyonu 
müşterilere sunulmaktadır. Triplex ile 
kaynak arası 170mm'ye kadar düşen daha 
kısa boyutlu poşetleri, hızdan ödün 
vermeden üretebilirsiniz. Bu şekilde 
üretebileceğiniz kısa poşet ürün miktarını 
pazardaki başka hiçbir makinede bulmanız 
mümkün olmayacaktır (900 devir, 2 hatta 
1800 poşet/dak).

Moduler yapısı, Simplex versiyonu Duplex 
veya Triplex versiyona çok kısa bir sürede 
dönüştürmeye imkan sağlar. DELTA max™, 
DELTA'da kullanılan modullerle 
desteklenerek dip-kaynaklı, yıldız -kaynaklı, 
yan-kaynaklı, büzgülü poşetleri, sinüs 
poşetleri, atlet poşetleri, yıldız kaynaklı 
atlet poşetleri üretebilir. Aslında, bütün 
olarak DELTA hattı, sizlere çok daha fazla 
esneklik sunar. Uygun modülleri ekleyerek 
pekçok çeşit poşedi pekçok farklı 
özelliklerle üretebilirsiniz. DELTA max™ ile 
tanışmanız sizlere, sizin de talepleriniz 
doğrultusunda, yüksek kapasite, esneklik 
ve mükemmel fiyat/performans oranı 
sağlayacaktır.

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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DELTA max™ ST hattı

Bütün ölçüler mm.

DELTA max™  Teknik Bilgileri

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

Film kalınlığı en az
5 mikron 

Kaynak genişliği en fazla

Kaynaklar arası mesafe en az
170 mm 

Kaynaklar arası mesafe en fazla 

En yüksek devir/dak 
900 (1800 poşet)

En yüksek hız
900 mm Sınır yok 180 m/dak

MÜŞTERİYE  ÖZEL  EŞSİZ  ÇÖZÜMLERİN  UZMANIYIZ.




