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2 ETKINLIK: E-TICARET’E YÖNELIK 
TUTKAL UYGULAMALARI
15.-17. Mart 2022 tarihleri arasında, Robatech›te, e-ticaret›e yö-
nelik sürdürülebilir tutkal uygulama çözümlerine iki kat odaklanıla-
caktır: Münih’teki CCE International fuarında canlı; sanal olarak da
Robatech Solutions Showcase’de. Robatech, kargo yırtma şeritle-
rinin ve kendinden yapışkanlı kapakların karton veya plastik üze-
rine verimli bir şekilde uygulanması ve On-Demand uygulamaya 
yönelik ambalajların kapatılması için çözümler sunuyor.

Robatech, CCE International fuarında canlı ve Robatech Solutions Showcase’de de sanal 

olarak, üç gün boyunca, e-ticarette daha fazla kolaylık sağlayan ürün ve çözümlerini tanıta-

cak ve sergileyecek. Robatech›in e-ticarete yönelik çözümünde kargo ambalajları ve kargo 

poşetleri bir yırtma şeridi ile kolayca açılabiliyor ve kendinden yapışkanlı kapak ile kolayca 

kapatılabiliyor. Robatech, bu anlamda, ambalaj üreticilerine, yırtma şeritlerini ve kendinden 

yapışkanlı kapakları nakliye ambalajlarının üzerine yüksek üretim hızında ve hassasiyet-

te yapıştırabilmeleri için yeni bir tutkal uygulama kafası sunuyor. Bu çözüm, sürdürülebilir 

olmasının yanı sıra üretkenliği de artırıyor.

On-Demand ambalaj olarak da adlandırılan, özelleştirilmiş ambalaj ve paketleme uygula-

malarına yönelik eğilim, esnek tutkal uygulama çözümlerini gerektirmektedir. Robatech’in 

sistem bileşenleri, müşterilerin tutkal uygulama sistemlerini özelleştirebilmelerini sağlayan 

modüler bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, Robatech’in ambalaj ve paketleme endüst-

risinde uzun yıllara dayanan global deneyiminden, kapsamlı danışmanlığından ve yetkin 

teknik servisinden faydalanıyorlar.

E-ticaret’e yönelik ambalaj ve paketleme proseslerinde sürdürülebilir tutkal uygulama-

ları. CCE International fuarında canlı: Salon A4, stant 2926 veya sanal olarak Robatech 

 Solutions Showcase’de.

ww.robatech.com/tr/solutions-showcase
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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 üreetmektedir. Merkezi 

İsviçre/Muri/AG’de bulunan Robatech Group’un, 80’den fazla ülkede temsilciğiliği 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
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