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Middels onze box on demand productiesystemen 
en automatische vouwsystemen, kunt u zelf op 
ieder gewenst moment een doos van ieder ge-
wenst doostype en formaat maken uit eindloos 
golfkarton.

Capaciteit in flexibiliteit ongeveer 5 dozen/min

Box On Demand

eindloos golfkarton

BOX ON DEMAND 
VOLLEDIG FLEXIBEL
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Automatisch verstelbaar printstation met inkt-
jetprinters, aan de uitvoerzijde van een Box On 
Demand machine geïnstalleerd en bedoeld voor 
bedrukkingen op de buitenzijde van de doos. 
Hiermee kun je tot 280 mm breedte bedrukken, 
maximaal vier verstelbare printkoppen, waarvan 
elke afzonderlijke printkop in een andere kleur 
kan printen. Met dit systeem kan op iedere wille-
keurige plek aan de buitenzijde op de doos een 
bedrukking aangebracht worden.

tot 4 printkoppen

inkjetprinters

La cuisine

PRINTEN IN FLEXIBILITEIT
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snijden van de doos op maatmeting inhoud

DOOS OP MAAT IN HOOGTE

De Cut ‘it is een innovatieve dozeninsnijmachine die 
zorgt voor een sterkere en betere verpakking, lagere 
vervoerskosten en een kleinere kans op transport be-
schadigingen.

De kartonsnijmachine meet de inhoud van de verpak-
kingsdoos op en snijdt de doos automatisch in, precies 
na het bovenste artikel in de doos. Het grote voordeel 
hiervan is er veel minder vrije ruimte in de doos zit. 

Na het snijden van de doos wordt deze gevouwen en 
wordt er automatisch een deksel op de doos gezet.  

Dit deksel wordt verlijmd en kan voorzien worden van 
een handige openingsstrip. 
De producten kunnen op twee manieren extra in de doos 
worden gefixeerd:

• Door een kartonplaat die als een wig op het  
product wordt geplaatst 

• Middels krimpfolie

Hiermee kunnen ook dozen voor brievenbus verzending 
gemaakt worden.

Capaciteit 15 dozen/min
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 DOOS OP MAAT IN LENGTE

Voor verpakkingssystemen waarbij grote flexibiliteit in 
de lengte van de doos nodig is en maar een beperkt 
aantal breedte-hoogte maten, kan de stansmachine 
toegepast worden. De dozen op maat worden uit fan-
fold gemaakt. Het verpakkingssysteem kan de doos 
oprichten, automatisch sluiten (middels hotmelt of 
tape), labelen etc. In de lengterichting is er geen limiet 
in de doosmaat.

geen limiet In de lengterichting

automatisch sluiten, labelen, etc.
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De Flap’it verpakt producten met verschillende hoogten. 
Het systeem kan gebruik maken van verschillende dik-
ten karton voor verschillende doeleinden. 
Het verpakkingsontwerp en de strakke flapsluiting geeft 
maximaal vier lagen bescherming voor verpakte produc-
ten, en een extra kussenrand voor de hoeken. 
Hiermee kunnen verpakkingen worden geproduceerd ge-
schikt voor brievenbus bezorging.

Het Karton wikkelsysteem produceert pakketten, 
optioneel inclusief label, waarmee uw pakket een 
professionele uitstraling krijgt. 
De productinvoer kan worden uitgerust met bar-
codelezer aangesloten op de printer: 100% 
traceerbaarheid. 

Capaciteit tot 14 dozen/min

geschikt voor brievenbusformaten

 KARTON WIKKELEN
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verschillende doostypes

Dozenoprichters, makkelijk instelbaar voor 
diverse maatvoeringen. 

Capaciteit tot 28 dozen/min

DOZEN OPRICHTEN
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Wij bieden semi- en volautomatische machines, in 
volledige flexibiliteit of instelbaar voor een vaste 
doosmaat. Nauwkeurige sluiting van de dozen mid-
dels hotmelt of tape in flexibiliteit. 

Capaciteit tot 30 dozen/min.

semi- of volautomatisch

hotmelt of tape

DOZEN SLUITEN 
IN FLEXIBILITEIT 
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