
ADET ÜRÜN AÇIKLAMASI
01 KARTON KUTU KESME MAKİNASI

INTELPACK-7 Z PRO

Karton Kutu Kesme Makinası sonsuz oluklu mukavva kartona (Z karton) minimum fire ve 
maksimum verim ile işlem yaparak ihtiyaçlarınıza göre karton kutular oluşturmanızı sağlar.

Karton - Kutu Kesme makinasını kullanarak, ihtiyacınız olan ambalajı optimum şekilde, yüksek 
verimli kulanım derecesi ve minimum birim maliyeti ile tam olarak üretebilirsiniz. Manual 
ambalajlama sistemine kıyasla daha performanslı ve kaliteli karton ambalajlamasına olanak 
sağlar.

 Orta ve büyük ölçekli işletmelerin karton ambalaj gereksinimlerinde kullanılır.

 yüksek verimlilik gereksinimlerine  çözüm sunar

 Dakikada ortalama 5 adet kutu üretebilmektedir 

 Grup halinde ölçüler ya da farklı ölçüler içeren kutu üretimleri için kullanılır 

Intelpack karton kutu kesme
Makinası ile, 2mm -7 mm kalnlığında
(F-E-B-C- FE- EB –EC –BC) tipi ouklu 
Mukavva kartonları kolayca
Ebatlayabilir ve ihtiyacınız olan
Kutuyu elde edebilrsiniz

    



İTALYAN MENŞEİ 

TPA COMPACT SOFTWARE

Verimli bir üretim hattı için bilgi alışverişi çok önemlidir ve bu nedenle Intelpack7 modelinde kullanılan yazılım 
sistemleri bir katma değer sağlar. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sürekli geliştirdiğimiz 
yazılımız; Basit ve kolay kullanım ile birlikte esnek ve seri üretim imkanı sağlar. Ayrıca Intelpack7 modelinde bulunan 
TPA Compact4 cihazı sayesinde sınırsız biçimde Karton-kutu tasarlayabilir ve üretime aktarabilirsiniz.

- Üretimi ve tüm gelişmiş özellikleri yönetmek için 
kullanıcı dostu arayüz.

- Makinede kayıtlı bulunan ve şablon olarak belirlenmiş kutu formatları
- Standart ve özel kutu tasarımları
- Kayıt edilebilir ve recete haline getirilebilir karton kutu arşivi





                                        TEKNİK ÖZELLİKLER S                          O
Çalışma genişliği 2400 mm ✔

Ortalama kutu 5 ad./dakika ✔

İlerleme hızı 200m/dakika ✔

X eksen kesim / 
derz ünitesi

7 ad. ✔

Karton tipi Standart/Oluklu ✔

Karton kalınlığı 2mm – 7mm
(F-E-B-C- FE- EB –EC –BC)

✔

Üretilen Karton 
Kutu Formatı

Fefco Kodları

200/201/202/203/205/208/209/228

300/301/302

400/401/402/403/404/405/409/410/411/452/453/454/455/458

900’ lü fefco kodlarının 7 eksene uyan tüm tipleri yapılabilir.

Ayrıca yukarıdaki tüm koli tipleri 90 derece çevrilmiş şekilde 
makinada üretilebilir.

✔

Min. Açık karton 
uzunluğu

300 mm ✔

Yazılım TPA Compact software ✔

Donanım TPA Cnc kontrol ünitesi/Schneider ✔

Elektrik 
Bağlantıları

400V - 50 hz / Europe ✔

Güç kaynağı 4 kW ✔

Donanım 1 Barkod Yazıcı ✔

Donanım 2 Barkod Okuyucu ✔

Safya karton  
besleme

Otomatik Safya Karton Besleme ünitesi ✔

  


