
BOX TAPE

TR_ Koli tabanı için bantlama ünitesi (50 veya 75 mm kafa ile mevcut) 
EN_ Taping unit for box bottoms (available with 50 or 75 mm head)  

TR_ Açılmamış koli depolama modülü
 (Standart 100 koli, isteğe bağlı 200 açılmamış 
koli kapasitesi)
EN_ Box blank storage module
(Standard 100 boxes, capacity 200 blanks by 
request) 

TR_ Kutu boyutlarının ayarlanması için el çarkı 
EN_ Handwheel for regulation of box dimensions

TR_ BOX TAPE'in çalışma süresi kapasitesini artırmak için ilave motorlu açılmamış koli 
depolama modülü. Çelik levhadan yapılmış bir tabandan oluşan yapı. Açılmamış koliler, 
zemine göre dikey olarak depolanır ve iki paralel zincir üzerine yerleştirilir. İlerleme 
hareketi, 2500 mm kullanılabilir alana sahip pnömatik bir cihaz tarafından kontrol edilir. 
Depolama modülü, kolilerin sürekli olarak dikilmesini sağlar. Depolama modülünün boş 
olması durumunda uyarı ışığı mevcuttur. Alt bantlama modülü diğer yönde olacak şekilde de 
tedarik edilebilir.
_ Otomatik çalışma için fotosel kiti. Otomatik BOX TAPE operasyonu için olan bu cihaz, fotosel 
tarafından yapılmış kolilerin algılanmasıyla dolu üretim hattı üzerinde kontrol sağlar. Kit, hızlı 
takılan bir kablo ile birlikte verilmektedir.
EN_ Additional motorized box blank storage module to increase BOX TAPE working 
duration capacity. Structure composed of a base made in steel plate. Box blanks are stored 
vertically with respect to the floor and are positioned on two parallel chains. Forward 
movement is controlled by a pneumatic device, with an available space of 2500 mm. The 
storage module allows boxes to be erected continuously. Warning light to warn of empty 
storage module. The adhesive tape container can also be supplied completely inverted.
_ Photocell kit for automatic operation. Device for automatic BOX TAPE operation, with control 
over production line over fi ll by sensing of erected boxes by the photocell. The kit is supplied 
complete with a cable with a quick-fit connector.

OpsiyonelTR_ Otomatik koli yapma.
Koli boyutları için hızlı ve kolay ayarlamalarla 
kullanımı basit. Açılmamış koliler, yanal 
depolama modülünden sağlanır ve dört alt flap 
katlanıp ardından bantlanarak kutu doluma 
hazır hale gelir. Her tipte üretim tesisinde 
kullanıma uygun kompakt makine.
EN_  Automatic box erector.
Simple with quick and easy adjustments for box 
formats. Box blanks are supplied from the lateral 
storage module, and the four lower flaps are 
folded and then taped, leaving the box ready for 
filling. Compact machine suitable for use in 
production facilities of all types.
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BOX TAPE

 min MAX

L 220 mm 600 mm

W 100 mm 500 mm

H 150 mm 500 mm

S 25 mm 75 mm

A

C

B

TAPE HEAD

A 360 mm

B 25 - 50 - 75 mm

C 76 mm

S 25 - 38 - 50 - 75 mm

TEKNİK
ÖZELLİKLER
- Bükülmüş çelik sacdan 

makine iskeleti 
- Elektropnömatik çalışma
- Elektronik mantık sistemleri 

ve özel programlanabilir 
mikroişlemci tarafından 
kontrol edilen çalışma

- LCD izleme ekranı
- Yapılmış koli boyutları 

L 220 - 600 mm arasında 
W 100 - 500 mm arasında
H 150 - 750 mm arasında 
(üst flap açık iken)

- Üç fazlı güç kaynağı, 
400 V / 50 Hz, 1 kW

- Çalışma sıcaklığı 
min. + 5 ° C  maks. + 35 ° C

- Kapladığı alan 2100 x 1600 
mm

- Ağırlık 490 kg / 1080 lb
- Basınçlı hava beslemesi 6 

bar, çevrim başına 13 nl
- Elektrik koruması IP54
- Çalışma yüzeyi yüksekliği

650 +100 mm
- Maks. gürültü emisyonu 78 

db

Korumalar
- Emniyet mikrosiviçli 
hareketli menteşeli paneller

TECHNICAL
FEATURES
-  Machine structure in bent 

steel sheet
-  Electropneumatic 

operation
-  Operation controlled by 

electronic logic systems and 
dedicated programmable 
microprocessor

-  LCD monitoring display
-  Dimensions of erected 

boxes L from 220 to 600 mm
W from 100 to 500 mm
H from 150 to 750 mm
(with upper flap raised)

-  Triple-phase power supply, 
400 V/50 Hz, 1 kW

-  Operating temperature min. 
+ 5°C -– max. + 35°C

-  Footprint 2100 x 1600 mm
-  Weight 490 kg / 1080 lb
-  Compressed air supply 6 

bar, 13 nl per cycle
-  Electrical protection IP54
-  Work surface height

650 +100 mm
-  Max. noise emission 78 db

Protections
- Movable hinged panels
with safety microswitches
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