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“VISION” HAT SONU PAKETLEME 
HATTINA DEĞER KATIYOR
Hızlı bakım ve kolay kullanım, yenilikçi paketleme çözümleri sunan 
IMACH SRL firmasının ürün felsefesini oluşturan ana unsurlardan 
biridir. İtalyan makine üreticisi, işte tam da bu yüzden, Vision erit-
me cihazını, endüstriyel sıcak tutkal ekipmanı olarak üretim hattına 
entegre etmek üzere yeni bir standart bileşen olarak kullanmaya 
başladı.
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Performa sıcak tutkal hortumu ve AX Diamond uygulama kafasıAkıllı Terminal üzerinde LED teknolojisine sahip Vision eritme cihazı

MÜŞTERI

IMACH, İtalya, Sant’ 

 Apollinare’da müşterileri-

ne özel hat sonu paketle-

me sistemleri geliştiriyor 

ve üretiyor. İtalyan ma-

kine üreticisi, otomatik 

tutkal uygulaması için 

akıllı eritme cihazı Vision 

ve yenilikçi sıcak tutkal 

hortumu Performa’yı kul-

lanıyor.  
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Teklif çoktan hazırlanmış ve iletil-

mişti. Her şey açık ve net, masaday-

dı. Makine üreticisi IMACH’ın Teknik 

Müdürü Massimo Di Paolo, müşterisi 

Caffè  IZZO’ya paketleme üretim hat-

tına tutkallama prosesi için entegre 

edilmek üzere Concept eritme ciha-

zı, Enduro sıcak tutkal hortumları ve 

AX model tutkal uygulama kafası için 

teklifini sunmuştu. Ancak Massimo 

Di Paolo, Robatech İtalya Bölge Satış 

Müdürü Marco Di Tullio’nun tekrardan 

arayacağını bilmiyordu. 

Çevrim içi Dünya Prömiyeri

“17 Mart 2021’de, yaptığımız yenilik-

lerle ilgili sanal platformda gerçekle-

şecek bir Dünya Prömiyeri düzenle-

necek”, dedi Marco Di Tullio ve ekledi: 

“Akıllı eritme cihazımız Vision ve yeni 

sıcak tutkal hortumu Performa’nın 

yenilikçi ürün felsefeleri ile tam an-

lamıyla uygun olduğunu bildiğim için, 

IMACH’ı davet ettim.” 

Hızlı Bakım

Merkezi, İtalya’nın Frosinone şehrin-

de Sant‘ Apollinare’da bulunan genç 

işletme IMACH, müşterilerine özel 

hat sonu paketleme sistemleri ge-

liştiriyor ve üretiyor. “Müşterilerin, 

sistemimizin bakımını hızlı bir şekilde 

gerçekleştirebilmeleri ve paketleme 

prosesinin tamamını kolay ve rahat 

kullanabilmeleri bizim için çok önem-

li”, diyor IMACH’ın Teknik Müdürü. 

“Bu elbette tutkal uygulama sistemi 

için de geçerli”, diye ekliyor Di Paolo. 

“ Robatech’in düzenlediği sanal fuar-

da Akıllı Terminal ile Vision’ı ve tüm 

bakım gerektiren bileşenlere erişim 

sağlayan bakım kapısını gördüğüm-

de, hemen Robatech’ten Caffè IZZO 

projesi için yeni bir teklif istedim.” 
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“Müşterilerimize hayatı kolay-
laştırmak istiyoruz. Vision eritme 
cihazı ve Performa sıcak tutkal 
hortumu, ürün felsefemize mü-
kemmel şekilde uyum sağlıyor:-
Tutkal uygulama sisteminde ko-
lay entegrasyon, akıllı kullanım 
ve hızlı bakım.”

Massimo Di Paolo

Teknik Müdür

IMACH SRL Innovative Packaging Solutions

IMACH’nin hat sonu paketleme sis-

temi Caffè IZZO, şu anda İtalya’nın 

Anagni komününde son sürat ile ça-

lışıyor. Otomatik paketleme sistemi, 

alt kutu kapaklarını kapattıktan sonra 

50, 100 veya 150 kahve kapsülü alma 

hacmine sahip karton kutulara daki-

kada 750 adet ürün yüklüyor. Hattın 

sonunda, AX model Robatech uygu-

lama kafası, iki kısa kapak kulağına 

çizgi formunda aralıklı olarak iki sıcak 

tutkal atımı yapıyor. Ardından, uzun 

kapak kulakları pres ediliyor. Üretim 

hattında dakikada yaklaşık 15 adet 

ikincil ambalaj yapıştırılıyor. Ve hepsi, 

daha sonra doğrudan satış raflarında 

veya marketlerde yerlerini alıyor.

 

Kusursuz tutkal uygulaması, akıllı 

kullanım 

“Vision, yepyeni bir boyuta sahip erit-

me cihazı”, diyor Marco di Tullio büyük 

bir hayranlıkla, “çünkü sıcaklığı hızlı ve 

doğru ayarlıyor ve stabil bir pompa 

basıncı sağlıyor.” Bölge Satış Müdürü 

ayrıntılı bir şekilde açıklamaya devam 

ediyor: “Tutkal sıcaklığını ve tutkal 

viskozitesini, PrimeConnect bağlan-

tısı aracılığıyla Vision ve uygulama 

kafasına bağlanan tam yalıtımlı sıcak 

tutkal hortumu Performa ile sabit 

tutuyoruz. Böylece, tutkalın eşit ve 

güvenilir bir şekilde uygulanmasını 

sağlıyoruz.” 

Ambalajların kusursuz ve güvenli bir 

şekilde yapıştırılması Izzo Grubu'nun 

girişimcisi Viviana Izzo için olduk-

ça önemli. “Müşterilerimiz kaliteye 

alışık.” Kahve, kahve karışımları ve 

kahve otomatları üreticisi, 1975’ten 

bu yana otellere, barlara ve resto-
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Massimo Di Paolo (IMACH), Marco di Tullio (Robatech), Viviana Izzo (Caffè IZZO)

ranlara ürün tedarik ediyor. Firma, 

2010’da eve teslim kahve siparişleri 

de almaya başladı. 2016’da başlayan 

pod kahve ve kahve kapsülü üretimi 

ile birlikte paketleme prosesi daha da 

çok zaman almaya başladı. “Şimdiye 

kadar kutuları bant ile manuel yapış-

tırıyorduk, ancak zamanla paketleme 

prosesindeki verimliği artırmak duru-

munda kaldık”, diyor Caffè IZZO firma-

sının kurucusunun kızı. Vision’un Akıllı 

Terminal’ine işaret ettikten sonra da 

ekliyor Viviana Izzo: “Vision’ın modern 

kullanım konsepti tam bize göre. Ope-

ratörlerimiz renkli LED’ler sayesinde 

uzaktan dahi her şeyin yolunda gidip 

gitmediğini ve tutkalın ne zaman dol-

durulması gerektiğini görebiliyor.”

Enerji verimliliğinde mükemmellik

IMACH’ın Teknik Müdürü Massimo Di 

Paolo memnun: “Yeni eritme cihazı, 

önceki model olan Concept ile kar-

şılaştırıldığında %20 daha az ener-

ji tüketiyor. Performa sıcak tutkal 

hortumu ile paketleme sistemimize, 

artık, tutkallama prosesimizin sürdü-

rülebilirliğini belirgin şekilde artıran 

bir tutkal uygulama sistemi entegre 

edebiliyoruz.” Marco Di Tullio gülüyor: 

“Vision’ın bizi bir bakışta ikna edece-

ğini kim bilebilirdi.” Acaba IMACH, bu-

nun dünya çapında satılan ilk Vision 

olduğunu biliyor muydu? 
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ROBATECH
Robatech, endüstriyel sıcak tutkal ve soğuk tutkal uygulamalarını sürdürülebilir ve yenilikçi 

tutkal uygulama sistemleri ile optimize etmektedir. Robatech, 1975’ten bu yana tutkallama 

proseslerini daha çevre dostu, güvenli ve kolay hale getiren yüksek kaliteli kontrolörler, 

uygulama kafaları, eritme ve dozajlama sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. Merke-

zi İsviçre/Muri/AG’de bulunan Robatech Group’un, 80’den fazla ülkede temsilciliği bulun-

maktadır. Dünya çapında 670’ten fazla alanında uzman ve özverili çalışanımız, birçok farklı 

sektöre yönelik danışmanlık hizmeti vermekte ve destek sunmaktadır.

www.robatech.com

BASIN IÇIN ILETIŞIM BILGILERI
Kevin Ahlers, Pazarlama Müdürü

marketing-pl@robatech.ch
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