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OMEGA
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 HIZLARDA, TEK, ÇİFT VEYA DAHA ÇOK HATTA, 
ÇEVRİM İÇİ VEYA ÇEVRİM DIŞI OLARAK, 

İNCE FİLMLERLE RULO POŞETLER ÜRETMEK İÇİN



OMEGA F/V
Sabit poşet boyu/ Ayarlanabilir poşet boyu

Roll-o-Matic OMEGA serisi, daha ince 
filmlerle yüksek kalite kaynak elde 
etmeyi sağlayan, tambur kaynak 
teknolojisiyle donatılmıştır. Esasen 
OMEGA serisi, yüksek hızlarda, yüksek 
kapasitede, dip kaynaklı ve yıldız 
kaynaklı poşetler (meyve, çöp poşetleri 
vb.) üretmek için tasarlanmıştır. 

OMEGA serisinde, 900mm genişliğe 
kadar, 220m/dak hızda kaynak yapmak 
mümkündür.

OMEGA her hatta ayrı gerginlik kontrol 
sistemi olan çift hat sarıcı ile ya da yeni 
geliştirilmiş 6 hat çalıştırabilme 
kapasitesine sahip çok hatlı sarıcı ile 
teslim edilebilir.

Bu kurulumla, kaynak ve perforeyi tek 
hatta, çok hassas gerginlik kontrolü ve  
sıcak dilimleme ile sarıcıdan hemen 
önce yapmak mümkündür.

OMEGA'ya, problemlerinizi internet 
üzerinden giderebilmek için, güvenli-
uzaktan internet erişimi monte etmekte 
mümkündür.

OMEGA standart serisi iki versiyon 
olarak sunulmaktadır. 

OMEGA F
Sabit poşet boyu için tambur kaynaklı 
makinedir. Poşet boyu müşterinin 
işbirliği ile belirlenir.

OMEGA V
Ayarlanabilir poşet boyu için tambur 
kaynaklı makinedir. Poşet boyuları 
manuel (veya elektriksel ayar opsiyonlu) 
olarak en az 290mm'den başlayacak 
şekilde ayarlanabilir.

OMEGA F çift hat

OMEGA F/V çevrim dışı
(Ekstrüderden bağımsız)

1950 650 2700 900

9950

2000 600 1150

Bütün boyutlar mm.
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OMEGA S ileri derecede gelişmiş , özel 
tasarımlı bir tambur kaynak sistemine 
sahiptir. Konvensiyonel tambur kaynaklı 
makinelere göre çok daha fazla ve 
hassas kaynak basıncı sunar.

Kaynak çeneleri bir tambur üzerine 
monte edilmiştir ve bütün kaynak 
genişliği boyunca ayarlanabilen sayaç 
çeneleri tarafından kaynak basıncı 
uygulanır. Bu sayede çok yükşek 
seviyede ve hassasiyette kaynak basıncı 
elde edilir.

Yüksek kaynak kalitesine ihtiyaç 
duyulan, meyve poşetleri ve 
benzerlerinde kullanılan, ince filmlerde  
eşsiz kaynak kalitesiyle birlikte yüksek 
üretim kapasitesi sunar. 

OMEGA S, tek hat sarıcı, her hatta ayrı 
gerginlik kontrol sistemi olan çift hat 
sarıcı, veya çok hatlı sarıcı ile (poşet 
boyutuna bağlı olarak en fazla 6 hatta 
kadar) donatılabilir.

Çoklu hat üzerinde düz poşet üretirken, 
kaynak ve perforeyi tek hat üzerinde, 
tek bir gerginlik kontrol sistemi altında 
ve sıcak dilimlemeyi de sarıcıdan 
hemen önce yapmak mümkündür.

OMEGA S'e, problemlerinizi internet 
üzerinden giderebilmek için, güvenli-
uzaktan internet erişimi monte etmekte 
mümkündür.

OMEGA S 3 hat

OMEGA S
Özel kaynak tasarımı

4100

1830

1400

Bütün boyutlar mm.

OMEGA S



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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OMEGA'nın yeni serileri, bugün pazarda 
bulunmayan bir çok harikulade özelliği 
sizlere sunmaktadır.

Sağlamlık,
Ürüne özel üretim

ve Mükemmel 
performans

Sağlamlık
OMEGA Roll-o-Matic firmasının, 
müşterileriyle olan uzun dönem 
işbirliğine ve yaptığı bilgi 
alışverişlerine dayanan, yüksek 
standartlarına göre üretilmiştir.

Ürüne özel üretim
OMEGA, yüksek kapasitede ve yüksek 
kalitede, özel poşetler üretmeye 
yönelik tasarlanmıştır.

Mükemmel performans
Yüksek üretim hızı ve çok hatlı üretimi 
sayesinde OMEGA mükemmel 
performans sergiler. 

OMEGA pazardaki en iyi fiyat/
performans oranını verir ve mükemmel 
yatırım getirisi sağlar.

OMEGA serisi Roll-o-Matic firmasının 
ürün yepazesini tamamlar ve en yeni 
tambur teknolojisi ile sizlere ürün 
kapasitenizi arttırma imkanı sunar. 
Roll-o-Matic firmasının mühendis, 
teknisyen ve satış personelinden 
oluşan uzman kadrosu, en ileri 
teknolojileri ve en son yenilikleri,  
plastik poşet üretimiz için,  müşteriye 
özel çözümlere dönüştürebilme 
heyecanıyla, çalışmaktadır.

SİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER
Roll-o-Matic'ten bir OMEGA poşet makinesi 
seçin ve ince poşet üretiminiz için ihtiyacınız 
olan mükemmel performansı yakalayın.

OMEGA 900 F Teknik Bilgileri

Ek ekipmanlar: çevrim içi baskı, katlama ekipmanı, kağıt bobin magazini, bağlama teli, bantlama, etiketleme ve  robot kol ve paketleme.

Film Kalınlığı 
5 mikron 

Kaynak genişliği en fazla 

Poşet Boyu 
İsteğe göre

En yüksek hız

OMEGA 900 V Teknik Bilgileri

Ek ekipmanlar: çevrim içi baskı, katlama ekipmanı, kağıt bobin magazini, bağlama teli, bantlama, etiketleme ve  robot kol ve paketleme..

Film Kalınlığı 
5 mikron 

Kaynak genişliği en fazla 

Kaynaklar arası mesafe en az 
290 mm

En yüksek hız

OMEGA 1200 S Teknik Bilgileri

Ek ekipmanlar: çevrim içi baskı, katlama ekipmanı, kağıt bobin magazini, bağlama teli, bantlama, etiketleme ve  robot kol ve paketleme.

Film Kalınlığı 
5 mikron 

Kaynak genişliği en fazla 

Poşet Boyu 
İsteğe göre

En yüksek hız 

Türkiye Temsilcisi: İDEAL TEKNİK 
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1200 mm 220 m/dak

1200 mm 180 m/dak

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

1200 mm 220 m/dak




