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Yırtma şeritlerinin, Robatech’in tutkal uygulama 
çözümleri, örneğin kargo ambalajları, kargo çan-
taları ve kargo poşetleri gibi çeşitli kargo paket-
leri üzerine hızlı ve kolayca uygulanabilir. 

Sizin için doğru çözüm
Oluklu mukavva, sert karton veya kağıttan olu-
şan kargo ambalajlarında, yırtma şeridinin ge-
nişliğine bağlı olarak yakl. 3,5 mm genişliğindeki 
tutkal şeridi  doğrudan taşıyıcı malzeme üzerine 
uygulanır. Ardından, bir aplikatör (ortak şirket) 
yırtma şeridini PSA sıcak tutkal uygulaması üze-
rine yerleştirir.

Folyodan yapılmış nakliye torbaları ısıya duyar-
lıdır. Tutkal bundan dolayı doğrudan yırtma şe-
ridine uygulanır. Ardından aralıklı tutkallanmış 
yırtma şeridi folyo üzerine yapıştırılır.

Yırtma şeritlerinin hızlı ve tam uygulanması
Karton ambalajlar üzerine doğrudan sıcak tut-
kal uygulaması ile yırtma şeritleri uygulaması 
sırasında makine hızını -140 m/dak.’dan 200 m/
dak.’ya kadar artırabilirsiniz. 

Vivo 18 yüzey kafası ile kesin kenar keskinliği-
ne ve temiz kontura sahip eşit PSA uygulaması 
elde edilir. Uygulama genişliği memede maskeler 
üzerinden kolayca belirlenebilir.

Tutkallanmamış yırtma şeridine sahip rulolar, 
30 km’ye kadar bir şerit uzunluğuna sahip-
tir. Bundan dolayı önceden yapıştırılmış yırtma 
şeritlerine göre rulo değişimi yüzünden makine 
durmaları daha azdır.

Kolay sistem entegrasyonu ve kumanda 
Açık arayüz ve standartlaştırılmış fieldbus pro-
tokolleri sayesinde uygulama çözümleri mevcut 
ve yeni sistemlere kolayca entegre edilebilir.

Avantajlar
•  200 m/dak.›lık uygulama hızı sayesinde artan 

üretkenlik 
•  Temiz konturlu ve tam kenar keskinliği ile 

hassas tutkal uygulaması
•  Farklı taşıyıcı malzemeler için uygundur
•  30 km›lik yırtma şeritli (tutkalsız) rulolar, üre-

tim duruşlarının sayısını azaltır
•  Mevcut ve yeni sistemlere kolay entegrasyon
•  Yerel irtibat kişilerine sahip küresel satış ve 

servis organizasyonu
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Milimetrik hassasiyette ve eşit tutkal 
uygulaması

Yırtma şeridinin hassas uygulaması

Yırtma şeridi ve yapışkanlı kapak 
paralel yapıştırılmıştır

A: Concept serisi eritme cihazı
B: Vivo 18 yüzey kafası
C: JumboFlex eritme cihazı
D: 2x Vivo 18 yüzey kafası

Yırtma şeridi yapışkanlı bant ile kombine edilmiş


