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SOLUŢII DE AMBALARE

GAMA 
DE SIGILARE

...PROTEJEAZĂ PRODUSELE 
DUMNEAVOASTRĂ

EXC-105 SDR EXC-108 SDF EXC-116 EXC-101
Maşini autodimensionate adecvat, pentru sigilarea 
simultană cu bandă adezivă a părţilor superioare şi 
inferioare a cutiilor de carton cu format variabil.

Progrese înregistrate prin curele  motorizate. Două 
programe de lucru. Completă cu protecţie, şi uşi 
care se deschid lateral, echipate cu micro-
securitate.

Picioare cu roţi şi frâne. 
Ajustarea pentru dimensiunile diferite de cutii este 
posibilă în ambele părţi ale maşini. 
Dublă presiune a rolelor laterale.
 Masa cu role de 400 mm în lungimea de intrare şi 
ieşire. (OPŢIONAL)

Maşini cu curele automate, reglate manual pentru 
diferitele tipuri de cutii, adecvate pentru sigilarea 
simultană cu bandă adezivă a părţilor superioare şi 
inferioare a cutiilor de carton cu format variabil.

Progrese înregistrate prin curele laterale. 
Completă cu protecţie, şi uşi care se deschid lateral, 
echipate cu micro-securitate.

Picioare cu roţi şi frâne. 
Ajustarea pentru dimensiunile diferite de cutii este 
posibilă în ambele părţi ale maşini.
Curele superioare reglabile automat.
Masa cu role de 400 mm în lungimea de intrare şi 
ieşire.

Cutii de carton semi-automate.
Reglată manual pentru diferite formate, permite să 
coboare în mod automat părţile inferioare ţinute 
ferm, a cutiilor, facilitând operaţia de umplere.

Toate mişcările sunt conduse pneumatic.

Ajustarea pentru dimesiunile diferite de cutii este 
posibilă în ambele părţi ale maşini.
Picioare cu roți reglabile în înălţime.
Masa cu role de 120 mm de lungime în ieşire.

Unitatea de benzi este disponibilă în două versiuni:
• benzi cu lăţime de 50 mm

benzi cu lăţime de 75 mm•

Potrivit pentru maşina de benzi, cu o viteză maximă 
de cutie transferată, de 30 m/ min.
Reglarea lungimii părţilor anterioare şi posterioare 
ale benzi.

Proiectat pentru a îmbunătăţi sistemul Easy 
Threading pentru înlocuirea uşoară şi mai rapidă a 
rolei de bandă adezivă.

Potrivit pentru benzi adezive de PVC OPP şi CARTA. 

23 m/min

120	mm	-	infinito
100 mm - 610 mm
120 mm - 610 mm

Viteza cutiei transferate
Dimensiune cutie
Lungime 120mm-infinită
Lăţime
Înălţime
Tensiune electrică 400 V 50 Hz 450 W

23 m/min

120	mm	-	infinito
100 mm - 500 mm
100 mm - 500 mm

Viteza cutiei transferate
Dimensiune cutie
Lungime 120mm-infinită
Lăţime
Înălţime
Tensiune electrică 230 V 50 Hz 450 W

6 bar

200 mm - 650 mm
150 mm - 500 mm

infinita

Aer comprimat
Dimensiune cutie
Lungime 
Lăţime
Înălţime
Greutate maximă cutie 50 kg

50 / 75 mmPotrivit pentru benzi de
Diametru maxim rolă 350 mm

Viteza de transfer a cutiei maxime 30 m/min

AMBALARE DURABILĂ
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SOLUŢII DE AMBALARE
EFFE 3 TI srl
Experţii în industria ambalajelor suntem specializaţi în Linia 
Fină: formatori, sigilări, maşini cu mese şi braţe rotative, 
cuptoare de termocontractibilitate, acestea completează 
pentru automatizarea liniilor de ambalare, fiind 
componentele soluţiilor noastre. Oferim maşini pentru a 
face din producţie finiţi, să fie gata pentru livrare.
Obiectivul nostru este de a depune toate eforturile pentru 
construcţia maşinilor de ambalat, care utilizează cea mai 
mică cantitate de materiale şi energie: din seria 300 
maşinile noastre sunt echipate cu sisteme de pre-întindere 
motorizată, controlată electronic, mulţumită cantităţii 
corecte de film utilizat; tehnologia combustiei catalice 
aplicate la cuptorul nostru de termocontractibilitate 
generează cel mai mic consum energetic şi maximă 
siguranţă.
Tehnologie, know-how, profesionalism, seriozitate şi 
garanţia serviciilor, sunt garanţiile care ne fac apreciaţi în 
întreaga lume.
 Suntem să vă invităm la show+ul nostru room Gattinora 
(Verceli, Italia), unde puteţi vedea şi testa întreaga gamă a 
produselor noastre. Veţi fi primiţi cu căldură de experţii 
noştri care vă vor ajuta să gasiţi cea mai bună soluţie 
pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră. 

Vizitaţi site-ul nostru 
 www.effe3ti.ro

EXC-103 SD EXC-103 SDS inox EXC-103 TB EXC-103 SDT
Maşină reglabilă manual pentru diferite formate de 
cutii, potrivite pentru sigilarea simultană cu bandă 
adezivă  apărţillor superioare şi inferioare a cutiilor din 
carton.

Progresele înregistrate de curelele motorizate.

Curele de transmisie laterale, potrivite pentru cuti 
foarte înguste (plecând de la 100 mm).

Picioare cu roţi şi frâne.
Ajustarea pentru dimensiunile diferite de cutii este 
posibilă în ambele părţi ale maşini.
Dublă presiune a rolelor laterale.
Mese cu role de 400 mm în lungimea de intrare şi 
ieşire.

Maşină cu cadru din oţel inoxidabil, reglabil manual 
pentru diferite dimensiuni de  cutii, potrivite pentru 
sigilarea simultană cu bandă adezivă a părţilor 
superioare şi inferioare a cutiilor din carton cu format 
uniform.
Progresele înregistrate de curelele motorizate.

Curele de transmisie laterale, potrivite pentru cuti 
foarte înguste (plecând de la 100 mm).

Picioare cu roţi şi frâne.
Ajustarea pentru dimensiunile diferite de cutii este 
posibilă în ambele părţi ale maşini.
Dublă presiune a rolelor laterale.
Mese cu role de 400 mm în lungimea de intrare şi 
ieşire.

Maşină cu cadru din oţel inoxidabil, reglabil manual 
pentru diferite dimensiuni de  cutii, potrivite pentru 
sigilarea simultană cu bandă adezivă a părţilor 
superioare şi inferioare a cutiilor din carton cu format 
uniform.

Progresele înregistrate de curelele motorizate.

Curele de transmisie superioare şi inferioare, potrivite 
pentru cutii de înălţimi şi lăţimi superioare.

Picioare cu roţi şi frâne.
Ajustarea pentru dimensiunile diferite de cutii este 
posibilă în ambele părţi ale maşini.
Dublă presiune a rolelor laterale.
Mese cu role de 400 mm în lungimea de intrare şi 
ieşire.

Maşină cu cadru din oţel inoxidabil, reglabil manual 
pentru diferite dimensiuni de  cutii, potrivite pentru 
sigilarea simultană cu bandă adezivă a părţilor 
superioare şi inferioare a cutiilor din carton cu format 
uniform.

Progresele înregistrate de curelele motorizate.

Curele de transmisie laterale şi superioare, adecvate 
pentru cutii deformate de conţinut sau de dimensiuni 
particulare (scurte, înguste, foarte mari).

Picioare cu roţi şi frâne.
Ajustarea pentru dimensiunile diferite de cutii este 
posibilă în ambele părţi ale maşini. Dublă presiune a 
rolelor laterale. Mese cu role de 400 mm în lungimea 
de intrare şi ieşire.

23 m/min

120	mm	-	infinito
100 mm - 500 mm
120 mm - 500 mm

Viteza cutiei transferate

Dimensiune cutie
Lungime 120mm-infinită
Lăţime
Înălţime 230 V 50 Hz 450 W

23 m/min

120	mm	-	infinito
100 mm - 500 mm
120 mm - 500 mm

Viteza cutiei transferate
Dimensiune cutie
Lungime 120mm-infinită
Lăţime
Înălţime
Tensiune electrică 230 V 50 Hz 450 W

23 m/min

120	mm	-	infinito
140 mm - 500 mm
120 mm - 500 mm

Viteza cutiei transferate
Dimensiune cutie
Lungime 120mm-infinită
Lăţime
Înălţime
Tensiune electrică 230 V 50 Hz 450 W

23 m/min

120	mm	-	infinito
100 mm - 500 mm
120 mm - 700 mm

Viteza cutiei transferate
Dimensiune cutie
Lungime 120mm-infinită
Lăţime
Înălţime
Tensiune electrică 230 V 50 Hz 450 W




