
Standart kolileme için hızlı ve uygun maliyetli çözüm 

SOMIC ReadyPack ile altta belirtilen ürün grupları için toplama, gruplandırma ve kolileme işlemleri 
yapılabilmektedir. 
 
• Açık Koliler 
• Tava 
• Wraparound Koliler

Sizin için yatırımın hızlı geri dönüşü, yüksek kapasiteden daha önemli ise Readypack işte tam da 
bunun için geliştirilmiştir. Tava veya Wraparound kolileme olarak tasarlanabilir; hızlı ve uygun ma-
liyetli olarak kullanıma hazır hale getirilir. 

Tava kolileme olarak tasarlanan SOMIC ReadyPack modeline, daha sonra ihtiyaç halinde Wrapa-
round kolileme modülü eklenebilir.

SOMIC ReadyPack

      SOMIC ReadyPack  
Tek parçalı koliler için

 
• Katlanabilir Koliler 
• Display Koliler

Kolay ve hızlı kullanılabilir • İspatlanmış SOMIC kalitesi ile

TR



SOMIC ReadyPack’in performans ve format aralığı

Referans değerlerdir (bağlayıcı değildir), kullanılan ürün ölçülerine göre farklılık gösterebilir!

Makinenin çalışma sistemi  
 
1. Paketlenmiş ürünler birer birer gönderilir ve karton içeriğine göre gruplandırılır.
2. Ürün grubu yatay duran karton kesitine konumlandırılır.
3. Karton kesiti, ürün grubunun etrafına komple katlanır.
4. Wraparound kolileme modelinde kapak kısmı katlanır ve kapatılır.

Tek parçalı kolileme örnekleri

Genel Kapasite: maks. 160 ürün/dk. (ürüne bağlı)

Kolileme Kapasitesi:
Tava (Tray) Kolileme Wraparound Kolileme
maks. 18 koli/dk. maks. 12 koli/dk.

Ürün Ölçüleri: min. uzunluk = 90 mm, maks. uzunluk = 250 mm

min. genişlik = 50 mm, maks. genişlik = 160 mm

min. yükseklik = 5 mm, maks. yükseklik = 80 mm

Karton Format Aralığı: min. uzunluk = 150 mm, maks. uzunluk = 450 mm

min. genişlik = 100 mm, maks. genişlik = 300 mm

min. yükseklik = 50 mm, maks. yükseklik = 250 mm
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