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Semiautomatisk	maskine

Fuldautomatisk	maskine

π  Semiautomatisk maskine der kan betjenes fra begge sider.

 Båndet føres frem ved hjælp af vacum i rammen. Dette sikrer at maskinen kan 
 fungere med materialer fra 35 mic. Derved sikres en lav pakkepris!

π  Betjeningen foregår ved hjælp af fotocelle eller touchpanel alternativt fodpedal.

π  Båndspændingen kan reguleres over manometer ( pneumatik).

π  De øvrige værdier tastes ind på touch panel og gemmes i program.

 Ramme min. 240 x 150 mm ( bredde x højde)

 Rammen max.  960 x 700 mm ( bredde x højde)

π  Maskinen har grundlæggende de samme egenskaber/
muligheder som den semiautomatiske.

π  Ved den fuldautomatiske løsning føres/styres          
 emnerne automatisk frem til ”bandeposition”.         

Herefter ”banding”.

π  Max. kapacitet er ca. 30 enheder/min.

π  Maskinen udstyres typisk også med printregister 
 og printer for samlet løsning.

π  Maskinerne kan leveres i rustfri udførelse

π  Båndbredder 28-40-48-60-75-100 mm

Print	register
π  Maskinen kan udstyres med print register,     

der sikrer at print placeres ens hver gang.

Print	løsning 

π  Maskinen kan udstyres med printer for løbende 
print af produktionsdato/holdbarheds dato, 
stregkode eller andet variabelt data.



Materialer
Uden	tryk:

π  ”Bandingen” kan udføres med papir 
eller folie ( BOPP)

π  Standard er hvide/transparente/
brune materialer på ruller.

π  Papir: 800 m

π  Folie: 1500-2000 m 

Med	tryk:

π  Op til 8 farvers tryk, flexo.

π  Med eller uden lak

π  Laminerede folier

π  Papirløsning med udstansning!
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Service

Branding	by	Banding	–	Bisca	Case

ivan	Holde,	øst/SE

Transportbuen 11 
4700 Næstved
Tlf: 55561515
info@vangby.dk
www.vangby.dk

Bisca	havde	en	stribe	ønsker	
som	løsningen	skulle	tilgodese:

π  Branding af deres nye produkt og varemærket 
”Karen Volf”

π  Løsningen skulle lukke enheden

π  Der skulle kunne printes deklaration på 4 
forskellige sprog

π  + andre relevante oplysninger som f.eks. dato, 
EAN kode og produktions tidspunkt

π  Derudover skulle løsningen fungere i en fuld. 
auto. Linie med kapacitet på ca. 1200/timen

π  Vangby og kage producenten Bisca har startet et 
samarbejde, omhandlende en ny anderledes måde 
at pakke og brande virksomhedens produkter.

π  Til dette projekt valgte Bisca en papir banderole 
med udstansning og 6 farvers tryk .

 Dette for at give Karen Volf navnet og pakningen  
et eksklusivt udtryk.

π  Denne banderole monteres v.h.a. en Bandall TXL 
maskine, med udstanset banderoleløsning og op  
til 8 farvers tryk incl. mat lak.
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