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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-1X

Dozensluitmachine met inpakstation

De OK Supertaper-1X is een dozensluitmachine die de doos boven en onder
sluit, uitgevoerd met een verlengde
gripbandsectie en een geïntegreerd
mechanisch dozenopzet- en pakstation.
De machine voorziet in een efficiënte en
ergonomisch verantwoorde oplossing
voor het vormen, inpakken en sluiten van
het type “amerikaanse vouwdozen”.
De machine is ook verkrijgbaar zonder
bovenbouw. Zo is de machine geschikt
voor het mechanisch opzetten van de
doos en het sluiten van de doosbodem.
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OK SUPERTAPER-1X

Dozensluitmachine met inpakstation

O/K PACKAGING SYSTEM
OK Supertaper Options

Eigenschappen
• Zware kwaliteit motoren en gripbanden
• Verlengde gripbandsectie met
kleppenvouwer
• Snelle, eenvoudige formaat instelling
• Ook in roestvaststalen uitvoering

Voordelen
• Geschikt voor veeleisend gebruik.
• Minimale bediening nodig.

• Afvoer rollentafel 400mm, 1000mm,
2000mm.

• Verhoogde flexibiliteit en rendement.
• Geschikt voor de voedselindustrie.

• Geheel of gedeeltelijk roestvaststaal.

Technische gegevens
Doosformaten (L x B x H) Min. 120 x 120 x 100 mm.
Max.500 x 500 x 500 mm.
Bruto gewicht doos
Tot 25 kg.
Snelheid banden
20 m/min.
Afwerking
Gelakt stalen frame en bovenbouw, verzinkte poten.
Tape-units
OK 55 tape-unit van hoge kwaliteit met open tape-inleg, geschikt
voor 50 mm brede tape (max.) en 350 mm diameter rollen.
Aansluitspanning
400V, 3Ph, 50Hz.
Aandrijving banden
Twee motorreductoren van 0.18 kW.
Gripbanden
100 mm hoge banden, verend gemonteerd.
Beschermingsklasse
IP54.
Werkhoogte
550 - 790 mm.
Afmetingen machine
2000 x 965 x 1360 mm bij minimum werkhoogte,
(L x B x H)
excusief uitvoer rollenbaan.

OK 55 Tape-unit
• Robuuste constructie.
• Geen olie of smering vereist.
• 50 mm brede tape (max.).
• Diameter taperol 350 mm (max.).
• Open tape-inleg voor snelle rolwisseling.
• Mesbeschermer.
• Verwerkt alle standaard tapes.
• Afstelling voor flaplengte 40 of 60 mm.

• Zwenkwielen.
• Mechanisch dozenopzet- en
pakstation / bodemsluiterversie.
• OK 75 tape-unit voor 75 mm brede
tape.
OK Product Packaging Systems
• 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.

