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Band´all 

A BAND´ALL International egy holland gyártó, akit méltán neveznek a szalagcsomagolás úttörõjének. A társaság újításaihoz 
tartozik a szabadalmaztatott szalagadagoló, amely nemrég forradalmasította a szalagok használatát. A társaság fõ hitvallása 
a minõség és a folyamatos fejlõdés. A gyártott gépek bõ kínálata magába foglalja  az asztali kivitelezésû gépeket és a vevõ 
elképzelése szerint méretre szabott, teljes megoldást nyújtó gépeket is.

Band´all 

Lehetséges alkalmazások
A szalagozás elõnyeit ki lehet használni a különféle ipari területeken.
Például:
Nem élelmiszeripari és gyógyszeripari csomagolás:
• speciális akciók csomagolása
• szalagok alkalmazása különféle tálcákra
• virágkötéshez
• a szalagok szolgálhatnak az információk rögzítésére is, mint gazdaságos lehetõség a 

címkék vagy a mintázott dobozok és csomagok helyett

Grafi kai mûfaj:
• iratok és dossziék kötéséhez 
• irodai kellékek kötéséhez
• füzetek, röpiratok és kis könyvek kötéséhez
• borítékok kötéséhez
• címkék kötéséhez
• hírlapok, újságok és folyóiratok kötéséhez
• nagyon kicsi kötegek kötéséhez (2,5 – 3,5 cm)
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Standard gépek 

A standard BAND´ALL gépek nagyon sokoldalúak és nagyon sok esetben alkalmazhatók. A szabadalmaztatott 
szalagadagolónak köszönhetõ, hogy a gép képes extrém vékony szalaggal mûködni. A gépeket el lehet látni standard 
nagyságú munkaívvel és különféle szélességû szalaggal. A kínálatban vannak félautomata, automata és megrendelésre 
készült ipari felszerelések is. A cégnek módjában áll speciális megoldásokat kínálni a vevõ igénye szerint.

A standard modellek kínálják:
• nagyon könnyû kétoldalú kezelést
• különféle nagyságú standard munkaívek használatát
• integrálását a gyártó automata gépsorokba 
• 35 ciklusos szalagozást percenként
• a szalag mintázását, amely respektálja a termék adottságait
• a magas színvonalú biztonságot és az extrém megbízhatóságot
• számos nyelvre kapcsolható memóriát (kezelési utasítást) 
• különféle szalaganyag használatát
• nagyon könnyû manipulációt a gép áthelyezésénél
• a nulla feszültség választását

Speciális gépek

A jelenlegi piaci fejlõdés igényli az olyan termékeket és szolgáltatásokat, amelyek speciálisan a vevõ kívánságához igazodnak. 
A gyártási folyamatnak is automatizáltnak kell lennie, hogy az versenyképes legyen. 
A BAND´ALL társaság képes teljesíteni ezeket a követelményeket, olyan automatizált szalaggépek szállításával és a 
szolgáltatásaival, amelyek a vevõ egyedi igényeihez vannak alakítva. Számos választható tétel teszi lehetõvé a gép kialakítását 
a vevõ elképzelése szerint, beleértve a beszerelhetõ nyomdagépet, az oldalról tölthetõ szállítószalagokat, a tolattyúkat, a 
rozsdamentes acél kivitelezést és a gép tükörképes gyártását is.


