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O/K PACKAGING SYSTEM
O/K Packaging System is een
uitgebreide produktlijn van
dozenopzetters, dozensluiters,
pick & place systemen,
bandtransporteurs en andere
opties. De machines hebben
eenvoudige instellingen voor
een snelle formaatwisseling
zonder gereedschap, zijn
gebruikersvriendelijk en de
belading van zowel dozen
als tape zijn ergonomisch
verantwoord. De meeste
machines zijn leverbaar in
zowel duurzaam gecoat- als
in roestvast staal.
Wij leveren deze equipment van
een uitzonderlijke kwaliteit, met
vele extra’s als standaard, tegen
concurrende prijzen.

OK SUPERTAPER-1A
Dozensluitmachine

De nieuwe OK Supertaper-1A vouwt de
bovenkleppen van de doos en sluit
deze met tape.
Unieke eigenschappen/opties zijn
een volledig integrale afscherming,
verende gripband-units in “heavy
duty”-uitvoering, een doseersysteem
en tape-signalering.
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OK SUPERTAPER-1A
Dozensluitmachine

Eigenschappen
• Snelle, eenvoudige formaat instelling
• “Heavy duty” motoren en banden
• Volledig integrale afscherming
• Doseer systeem
• Tape signalering

Voordelen
• Minimaal productieverlies bij maximale flexibiliteit.
• Minimale afhankelijkheid van kartonkwaliteit.
• Gebruikersveilig en volledig CE goedgekeurd.
• Separeren van dozen voor automatische verwerking.
• Bedrijfszekere en bedieningsvriendelijke werking.

Technische gegevens
Doosformaten (L x B x H)
min. 200 x 115 x 85 mm.
max. 600 x 500 x 600 mm.
Bandsnelheid
20 meter/minuut.
Tape unit
OK 55 hooggekwalificeerde tape-unit met open tape-inleg,
geschikt voor 50 mm brede tape (max.), op rollen van
max. 350 mm diameter.
Aansluitspanning
400V, 3 fase, 50 Hz. Ander voltage op aanvraag.
Persluchtaansluiting
6 bar, 1/4” aansluiting
Beveiligingen
PLC besturing met optische signalen voor “tape bijna op”,
“tape op” of “tape niet aangeplakt” en “machine gestopt”.
Afwerking
Duurzaam gecoat staal (licht en donker grijs).
Bedieningszijde
Naar keuze linkse of rechtse uitvoering.

O/K PACKAGING SYSTEM
OK Supertaper opties
• Ondersluiter i.p.v. RVS geleidingsplaat.
• Gedeeltelijk roestvast staal (frame /
beplating) of volledig roestvast staal.
• Tape-unit geschikt voor 75 mm.
brede tape.
• Tape-signalering op ondersluiter.
• Doseer systeem.
OK Verpakkings-systemen
• Zakken plaats- en sluitsystemen.
• Dozenopzet- en sluitmachines.
• Intern transport en product handling
systemen.
• De machines van O/K International
kunnen geïntegreerd worden in
bestaande productielijnen en/of
geleverd worden als complete
verpakkingssystemen.

O/K Packaging Systems bv
P.O. Box 118/Heereweg 441a
2160 AC Lisse/The Netherlands
Tel. +31 252.216250
Fax. +31 252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com
O/K International (Europe) Ltd.
O/K House
Shepherds Grove Ind. Estate (West)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/England
Tel. +44 1359.250705
Fax. +44 1359.250165
sales@okinteurope.co.uk
www.okpackaging.com
Worldwide Locations:
O/K International Corp.
Marlborough, MA USA
www.okcorp.com
O/K Durable Packaging
Chicago, IL USA
www.okdurable.com

Als gevolg van de voortgaande technische ontwikkelingen zijn wijzigingen niet uitgesloten,
derhalve kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend.

