
Çorap
Etiketleme
Çözümleri

PS-1

Basitleștirilmiș
iș akıșı

Etiketlemede
düșük fire

Güvenli. Verimli. Hızlı.    
Güvenli, verimli, hızlı, ergonomik tasarım ve yüksek hassasiyet 
özellikleriyle tașınabilir, yeni teknoloji pnömatik sistemli çorap 
paketleme (Kılçık) makinesi. PS-1 paketleme maliyetlerini azaltmak, 
verimliliği arttırmak, iș akıșını basitleștirmek isteyen üreticiler için 
vazgeçilmez bir üründür. Kolay tasarımı ve çabuk kurulumu 
sayesinde portatif pnömatik paketleme (Kılçık) makinesi PS-1 
çeșitli çorap paketleme boyutları için kolay kullanılabilir yeni nesil 
bir makinedir.

Avery Dennison ile güçlendirilmiș 
tașınabilir makine    
Makinelerimiz yüksek standartlara sahip Avery Dennison 
mekanizmalarıyla güçlendirilmiștir. Nihai kullanıcının talepleri 
doğrultusunda her müșteriye özel, çeșitli ebatlarda ve farklı 
standartlarda mekanizmalar kullanılarak satıșa sunulmaktadır. Ana 
mekanizma sizlere maksimum verimlilik sağlayan herhangi bir 
Avery Dennison aparatına dönüștürülebilir.

Portatif makine
Pnömatik sisteme sahip makinemiz

tașınabilir özellikte ve sadece basınçlı
hava ile çalıșır.

Güvenlik kontrolü
Operatörün iki eliyle butonlara

basarak makineyi çalıștırma özelliği,
kullanıcılara Avrupa standartlarında
güvenli çalıșma imkanı sağlamakta.

Kılavuzlarla 
çalıșma zemini

Çeșitli boylardaki paketlemelere
yönelik, ayarlanabilir kavuzlarla sürekli

aynı noktada çalıșabilme imkanı.

Bütün çorap çeșitleri 
için tek makine

Avery Dennison Pnömatik
modülleriyle farklı kalınlıktaki
çorapları paketleme imkanı.

Kılçık değiștirme butonu
Kılçık değiștirme butonu sayesinde

farklı boyutlardaki kılçıkları
kullanabilmek için, sadece iğneye

hareket vererek kolayca değișim imkanı

Hız ayarlayabilme
Ayarlanabilir basınç ve hız

özelliği ile bir turu 3 saniyede
yapabilme imkanı.



Pack & Tag the Smart Way

İsteğe bağlı tasarım
İsteğe bağlı sipariș   
Ürettiğimiz her makine, müșterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanır. Böylece siz değerli 
çorap üreticilerine en iyi paketleme yöntemini bulabiliriz. Bize isteklerinizi söylemeniz ve bize 
ulașmanız yeterli. 
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Dünya genelinde
7 gün 24 saat servis

İyi șekilde eğitilmiș
mühendislerle

20 yıllık deneyim

Sertifikalandırılmıș
Avrupa garantisi

Dünya genelinde
6 ay garanti 

İnsan emeğine 
minimum oranda

ihtiyaç duyar

70mm’ye kadar
olan kalınlıktaki

çorapları etiketler

Enerji tasarrufu 
sağlar, sadece basınçlı

havaya ihtiyaç duyar

Zaman israfını
önler ve

verimliliği arttırır

Yağ
lekesi

bırakmaz

Avrupa menșeilidir
ve Avrupa kalitesi

ile üretilmiștir

CE Kalite
belgesine 

sahip

Masrafsız test
hizmeti www.tagson.eu

Ücretsiz deneme fırsatını yakala!
Eğer ücretsiz bir șekilde

deneme makinenize sahip
olmak istiyorsanız, lütfen

bizimle iletișime geçin
ve ücretsiz bir șekilde 

deneme makinesini analiz
etme fırsatı yakalayın…

Hala Emin
değil

misin?

ÜRÜN ÖZELLIKLERI
Kalınlık ölçüleri: 7 mm - 70 mm 
Makine boyutları: 500 mm x 500 mm x 600 mm
Basınç: 4 - 6 bar
Ağırlık: 27,5 kg
Hız: 3 saniyede bir devir

GARANTI VE MÜȘTERI HIZMETLERI
6 aya kadar garanti ve 7/24 ürün 
desteği sunuyoruz.

Müșteri istekleri
doğrultusunda tasarım

Neden Tagsonu seçmelisiniz?

PS-1/LF
Uzun iğne aparatı ile ince kumașları etiketleyebilme

Uzun ince iğnesiyle birçok çorabı (bayan, erkek, çocuk) 
etiketleme kabiliyetine sahiptir. Süper ince iğnesiyle 
çoraplarınıza zarar vermeden etiketleme yapabilir. 
28 mm’ye kadar iğne uzunluğuyla, 7 mm’den 25 mm’ye 
kadar kalınlıktaki çorapları etiketleme imkanı sağlar, bu 
tip makine 1 çift ile 2 çift çorap etiketleme için birebirdir.

4 kat
daha
hızlı

PS-1 Etiketleme zamanını çok 
iyi derecede geliștirebilir.

El ile

1715 etiketleme

PS-1 ile

425 etiketleme

Yapılan karșılaștırma ve analizlerinde kanıtlanmıș üstün bașarı oranı.

Bu makinemizdeki extra uzun iğne ile en ince 
metaryalleri (spor, kadın, erkek çocuk çorabı gibi) 
paketleyebilirsiniz. Süper ince iğne ayrılırken 
materyalde iz bırakmaz. 45 mm kadar iğne 
uzunluğuyla, etiketleme șekline bağlı olarak 
7 mm’den 40 mm’ye kadar paketleme imkanı sağlar.

PS-1/XLF
EXTRA UZUN İĞNESİYLE ince kumașları etiketleyebilme

Bu makinemizdeki ultra uzun iğneyle 70 mm’ye kadar 
bütün metaryelleri paketleyebilirsiniz. Süper ince iğne 
ayrılırken materyalde iz bırakmaz. 50 mm’ye kadar iğne 
uzunluğuyla, 15 mm’den 70 mm’ye kadar kalınlıktaki 
çorapları etiketleme imkanı sağlar, makinenin bu 
modeli 2 çift ile 6 çift çorap etiketlemede en iyisidir.

PS-1/ULF
ULTRA UZUN İĞNESİYLE ince kumașları etiketleyebilme

1 saatte öngörülen etiketleme:

Tek makine, bir çok imkan
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Neye ihtiyaç 
duyuyorsunuz?


