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Τσερκομηχανές
Για πλαστικό τσέρκι πολυπροπυλενίου ΡΡ και

για πολυεστερικό ΡΕΤ 13 ή 16mm

PΟΖΖΙ PL-13 PL-16 YBICO 1604
Κατάλληλες για επίπεδα δέματα με χρήση πλαστικού 
τσερκιού πλάτους 13 ή 16mm. Απλές στην εργασία, 
χρησιμοποιούν μεταλλικό συνδετήρα. Τεντώνουν 
και κόβουν το τσέρκι αφού έχουν σφραγίσει τον 
συνδετήρα.

Συνδετήρας
Bulinatti Α13 - Α16

Αυτόματη τσερκομηχανή 
απλών εφαρμογών για 
γρήγορα και ασφαλή 
αποτελέσματα! Με πλήρως 
αυτόματη και ρυθμιζόμενη 
τάνυση και συγκόλληση. 
Για τσέρκια πλάτους 
9-13mm. Με μπαταρία 
Bosch Li-Ion 18V για 
υψηλή αυτονομία και 
αξιοπιστία.

Ημιαυτόματη τσερκομηχανή με την οποία τεντώνετε 
χειροκίνητα και σφραγίζετε το τσέρκι με υψηλής 
ποιότητας ασφαλή θερμοσυγκόλληση. Για τσέρκια 
πλάτους 9-19mm. Με μπαταρία Bosch NiCd 12V 
για υψηλή αυτονομία και αξιοπιστία.

Για πιο βαριές συσκευασίες με τσέρκια ΡΕΤ πλάτους μέχρι 19mm, προσφέρεται το μοντέλο OR-T450.

Orgapack OR-T 130Orgapack OR-T 50 Orgapack OR-T260
Αυτόματη τσερκομηχανή 
γενικής χρήσης για 
γρήγορα και ασφαλή 
αποτελέσματα! Με πλήρως 
αυτόματη και ρυθμιζόμενη 
τάνυση και συγκόλληση. 
Για τσέρκια πλάτους 
13-16mm. Με μπαταρία 
Bosch Li-Ion 18V για 
υψηλή αυτονομία και 
αξιοπιστία.

Orgapack OR 4300-13 / OR 4000-16

Το εργαλείο σύμβολο του συσκευαστηρίου! Ιδανική για 
κάθετo αλλά και οριζόντιο τσερκάρισμα της παλέτας. 
Με έναν μόνο κεντρικό μοχλό υπεραπλουστεύει το 
τσερκάρισμα με πολύ γρήγορο και ασφαλές δέσιμο. 
Χρησιμοποιεί τους αυθεντικούς και αξεπέραστους 
οδοντωτούς συνδετήρες ORP 2100-13 ή ORP 2300-16.

Συνδετήρας
ORP 2100/2300

Προαιρετικό άγκιστρο

Τσερκομηχανές Μπαταρίας
Με θερμοσυγκόλληση. Χωρίς συνδετήρα
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435/2000 MP/15 Φ405 
Κάθετη τσερκοθήκη με 
ρόδες και φρένο για ρολά 
εσωτερικής διαμέτρου 
200mm.

Μεγάλη ποικιλία σε πλαστικά 
τσέρκια για χρήση σε χειροκίνητες, 
ημιαυτόματες και πλήρως αυτόματες 
μηχανές. Τυπωμένα ή ατύπωτα σε 
ποικίλες διαστάσεις με πολύ υψηλή 
ποιότητα για όλες τις εφαρμογές. 
Άμεσα διαθέσιμα σε πολύ 
ανταγωνιστικές τιμές. Ερχόμαστε 
κοντά σας για οικονομοτεχνική 
ανάλυση της ωφέλειας αγοράς 
τσερκιού από την εταιρεία μας. 

Κάθετη τσερκοθήκη με 
ρόδες και φρένο για ρολά 
εσωτερικής διαμέτρου 
405mm.

Λευκές, καφέ και χρωματιστές. 
Τυπωμένες ή ατύπωτες, γενικής 
χρήσης ή υδράντοχες, με υψηλά 
τεχνικά χαρακτηριστικά και άμεση 
διαθεσιμότητα, μεγάλη ποικιλία σε 
ύψη και πάχη.

Κοπτικό εργαλείο χάρτινων γωνιών
AC-100
Για να έχετε γωνιές πάντοτε στο μήκος που εσείς 
επιθυμείτε.

ΤΣΕΡΚΟΘΗΚΕΣ
Για πλαστικό PP ή για πολυεστερικό τσέρκι (PET).

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΣΕΡΚΙΑ
Πολυπροπυλενίου ΡΡ και πολυεστερικά ΡΕΤ

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΛΕΤΩΝ

ΑΡΝ-10 για επικόλληση ετικετών 20-30mm σε 
φρούτα και οπωροκηπευτικά.
ΑΡF-30 για επικόλληση ετικετών 20-30mm σε 
κυκλικές και οβάλ επιφάνειες. 
ΑΡΝ-60 για επικόλληση ετικετών 25-60mm 
επίπεδες επιφάνειες.
ΑΡΝ-100 για επικόλληση ετικετών 55-100mm 
σε επίπεδες επιφάνειες.

Χειροκίνητες ετικετέζες TOWA 

Το χρώμα μπορεί να διαφέρει.
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Τσερκομηχανές
Για πλαστικό τσέρκι πολυπροπυλενίου ΡΡ,  9-16mm

Strapack D-53HE
Πάει όπου τη χρειάζεστε!

Η φορητή ηλεκτρική 
τσερκομηχανή για το
εύκολο και γρήγορο 

οριζόντιο τσερκάρισμα. Transpak TP-202 
Οικονομική και εύχρηστη 
τσερκομηχανή, με μηχανικό 
σύστημα ελέγχου τάνυσης του 
τσερκιού.
Προσαρμόζεται για τσέρκι πλάτους 
6-15mm.
Με σύστημα εξοικονόμησης 
ενέργειας.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ή ΚΑΘΕΤΕΣ ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΛΕΤΩΝ
Με στιβαρό πλαίσιο και επαναστατική τεχνολογία γρήγορης αφαίρεσης της κεφαλής, για εύκολη και γρήγορη συντήρηση.
Διαθέσιμες με σύστημα τοποθέτησης γωνιών προστασίας και πολλαπλές θέσεις παλετών.

Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία τσερκομηχανών, ανάλογα τις ανάγκες της 
κάθε εφαρμογής.

Για πλαστικό τσέρκι πολυεστερικό ΡΕΤ,  12-19mm

Strapack iQ400
Η νέα ημιαυτόματη τσερκομηχανή με 
λειτουργία διπλής τάνυσης, επιτρέπει μια 
μεγάλη ποικιλία εφαρμογών με το πάτημα 
ενός διακόπτη. Συμπαγής μηχανή για 
δύσκολες εφαρμογές, όμως τόσο αθόρυβη 
που μπορεί να λειτουργεί ακόμα και σε 
χώρο γραφείου.
Για τσέρκι πλάτους 5-15.5mm.
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Παλετοκάλυμμα θερμοπροστασίας

Παλετοδετικές μηχανές
Με φιλμ ή με δίχτυ

Πίνακας Ελέγχου 
10 Παράμετροι επιλογής

-Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής πλατφόρμας
-Άνω – κάτω κύκλος

-Μόνο άνω ή μόνο κάτω κύκλος
-Χειροκίνητος κύκλος

-Κύκλος εγγραφής
-Ενισχύσεις βάσης – κορυφής

-Τοπικές ενισχυτικές περιτυλίξεις

ECOPLAT FRD
Η τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στις παλετοδετικές μηχανές.
Ο κύκλος λειτουργίας ECO δίνει τη δυνατότητα στην παλετοδετική μηχανή 
να πραγματοποιεί έναν κύκλο λειτουργίας, όπως ακριβώς απαιτεί η 
εφαρμογή.  Πατώντας το πρόγραμμα ECO και την επιλογή REC μπορούμε 
να πραγματοποιήσουμε έναν κύκλο λειτουργίας σε χειροκίνητη λειτουργία, 
ο οποίος καταγράφεται στη μνήμη της μηχανής και μπορεί μετά αυτόματα 
να επαναλαμβάνεται χωρίς να κάνει απαραίτητη την παρουσία ή τη 
συμμετοχή του χειριστή.  Οι ιδιομορφίες του φορτίου τώρα πια δεν έχουν 
σημασία και το προϊόν σας μπορεί να φθάσει ακέραιο στον πελάτη σας με 
το πάτημα ενός κουμπιού.

Το ελαστικό δίχτυ ήρθε για να εξαλείψει τα προβλήματα των κλασικών διχτυών, προσφέροντας καλύτερη συγκράτηση στο φορτίο αλλά και
εξοικονόμηση!

Παλετοκάλυμμα Reflectix με επικάλυψη 
αλουμινίου για την προστασία των 
προϊόντων από μεγάλες εναλλαγές 
θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία 
μεταφόρτωσης ή τη διατηρηση της 
θερμοκρασίας σε συνθήκες μεταφοράς.

ΦΙΛΜ ΧΕΙΡΟΣ

ΦΙΛΜ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΔΙΧΤΥ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΧΤΥ

Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία μηχανών, ανάλογα 
τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.
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ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ
Simes Ισπανίας για 
συνδετήρα δαχτυλίδι.
Mod 1200 για συνδετήρες 
Α-16 και Α-18.
Mod 1300 για συνδετήρες 
Α-20.

Στριφτήρι συρματιδίων & συρματίδια
για χειροκίνητο κλείσιμο με περιστροφή, 
κατάλληλο για τσουβάλια ή πλαστικές σακούλες.

Εργαλεία συσκευασίας

ΑΓΚΡΑΦΑ FT 12

ΧΟΑΝΕΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ

Ηλεκτρικές σακοραπτικές 
μηχανές με πολυεστερικό 
νήμα ραφής για σάκους 
από χαρτί, συνθετικό 
υλικό, γιούτα κλπ. Με 
σύστημα κοπής του 
νήματος στο τέλος της 
ραφής. 

Σακοραπτικές μηχανές

SINGER HP-7 ANEWLONG NP-7A

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΡΑΒΑΤΕΣΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ

Συσκευασία σε διχτάκι ή σακούλα

ΔΙΧΤAKIA

ΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΧΤΥΩΝ Sofragraf Γαλλίας
FT-12 ποδοκίνητη και FT-12PN αέρος. Για συσκευασία σε δίχτυ και ισχυρό 
κλείσιμο με συνδετήρα FT-12. Με μεγάλη ποικιλία σε διαμέτρους χοανών 
αναλόγως των διαστάσεων που επιθυμείτε.

Ετικέτες μονές, διπλές 
και σε ρολό. Ατύπωτες 
και κατόπιν παραγγελίας 
διατίθενται τυπωμένες με 
θερμική εκτύπωση.

ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ
Max HR-PS2 Ιαπωνίας 
για σακούλες και δίχτυ με 
συνδετήρα αλουμινίου και 
ενσωματωμένο κοπτικό. 
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Τ336 Τ210

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PP, PVC & ΧΑΡΤΙΕΚΤΥΛΙΚΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Συρραπτικές χαρτοκιβωτίων
Kihlberg Σουηδίας

JK561

F-561 και F-561ΡΝ Συρραπτική χαρτοκιβωτίων 
ποδοκίνητη και αέρος για πλαινή 
συρραφή. Σε ποικίλα μήκη συνδετήρα για 
απόλυτη εφαρμογή σε όλους τους τύπους 
χαρτοκιβωτίων.

T-336 Οικονομικός και αξιόπιστος εκτυλικτήρας 
για ταινία πλάτους έως 50εκ
T-210 Υψηλής αξιοπιστίας με μεταλλικό σώμα για 
ταινία πλάτους έως 50εκ.

Διαθέσιμες σε πολύ μεγάλη ποικιλία, 
για όλες τις εφαρμογές. Σε φιλμ ΡΡ 
πολυπροπυλένιο, σε PVC, με κόλα 
ακρυλική, solvent, hot melt. Μικρά και 
μεγάλα ρολά για μηχανές, τυπωμένες και 
ατύπωτες.

Εργαλεία συσκευασίας

Καρφωτικό εργαλείο χειρός, με πλατύ συνδετήρα,  
για στερέωση ταμπελών

MAESTRI - ROCAMA 10

Για συνδετήρα 110-13 
5-10mm

11,2

5-10

110/13

0,48 x 1,26mm

Καρφωτικό παλετών.

SENCO PALLET PRO 57F

Για πρόκα σε ρολό
HW 32-57mm

16ο

2,1-2,5

HW
32-57

2,1-2,5
HW 32-57

Καρφωτικά εργαλεία
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ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΣΚΑΦΙΔΙΩΝ - 
ΚΥΠΕΛΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ
Η ελκυστική συσκευασία SkirtAll® δεν 
απευθύνεται σε μεσαία και σε μικρή παραγωγή, 
στους λιανοπωλητές, τους περιφερειακούς 
παραγωγούς, την τροφοδοσία (catering),
τα εστιατόρια και όλους όσους θέλουν να 
ξεχωρίζουν.

Μηχανές συσκευασίας τροφίμων

ΤΥΛΙΧΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ 500 WD
Δέχεται ρολό φίλμ πλάτους μέχρι 480 mm. Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από 
ανοξείδωτο χάλυβα.
Επιφάνεια τεφλόν 385x125mm.

TRAY-SEALING - TSM102-R
Ηλεκτρικές χειροκίνητες θερμοσυγκολλητικές (χωρίς 
ξάκρισμα). Mε καλούπι

VACUUM - MVS45X
Οι θερμοσυγκολλητικές μηχανές σακουλών 
MVS προσφέρονται σε δύο τύπους:
α. Απλές κενού
β. Με προσθήκη αδρανούς αερίου

ΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
Απλό κλείσιμο με πλαστικοποιημένο σύρμα ή μεταλλικό clip
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ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
Αυτόματες

ΚΑΜΠΑΝΕΣ - REPLAY 55 evo - MINIPACK
Ημιαυτόματες

L-SEALERS- MEDIA - MINIPACK
Ημιαυτόματες

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - CRIMA
Ημιαυτόματες, τύπου HFFS (Flowpack) 

Μηχανές Θερμοσυρρίκνωσης
Ακολουθώντας την τάση για μικροσυσκευασίες σε φρούτα και λαχανικά, η θερμοσυρρίκνωση είναι η ιδανική και πιο ευέλικτη λύση 
συσκευασίας για μεγάλο εύρος προϊόντων με μηχανές από 300 έως 6000 τεμάχια την ώρα.

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων.
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IFTCOMBI
Τροχοί PU Πολυουρεθάνης

Παλετοφόρα - Ζυγιστικά

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ BFA 25 - 2.500kgr

•  Το πιο κλασικό και δημοφιλές μοντέλο με δυνατότητα ανύψωσης 2.500 kgr.
•  Αντλία βαρέως τύπου, με προστασία υπερχείλισης λαδιού.
•  Μεγάλα διαστήματα συντήρησης.
•  Μικρή ακτίνα περιστροφής.
•  Πολλαπλά σημεία γρασαρίσματος σε όλα τα κινούμενα μέρη για εύκολη 

συντήρηση.
•  Σε 3 μοντέλα με ρόδες τιμονιού Νάϋλον λευκές, Καουτσούκ, PU 

(πολυουρεθάνης).
•  Εξαιρετική σχέση τιμής-ποιότητας.
•  Ρυθμιζόμενη ταχύτητα απελευθέρωσης φορτίων.
•  Εργονομική χειρολαβή 3 θέσεων.
•  Βοηθητικός τροχός εισόδου - εξόδου.
•  Εφοδιασμένο με βαλβίδα υπερφόρτωσης.

RAVAS-1100

Ζυγιστικό παλετοφόρο.
•  Βασικό μοντέλο, 

εξαιρετικά αξιόπιστο.
•  Ανθεκτικό σε 

κραδασμούς και 
χτυπήματα.

•  Υδατοστεγές: για 
εξωτερική χρήση.

•  Χαμηλή κατανάλωση 
μπαταρίας.

•  Έλεγχος εισερχόμενων 
/εξερχόμενων αγαθών.

iForks - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ

Πλήρως ασύρματα.
• Εγκατάσταση σε 5 λεπτά.
•  Καθόλου καλώδια.
•  Ψηφιακό καλιμπράρισμα.
•  Διόρθωση ένδειξης για κλίση ιστού.
•  Μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth.
•  Led ένδειξη μπαταρίας στα πηρούνια.
•  Δοκιμασμένα 1.000.000 φορές σε φορτίο 125% της 

ονομαστικής ικανότητας.

ΜΙΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ CBD 15W-E

• Πολύ μικρή ακτίνα περιστροφής. Ιδανικό για χρήση σε 
μικρούς χώρους, για φορτηγά και container.

• Μπαταρία κλειστού τύπου, μεγάλης χωρητικότητας 
24V/80Ah για εντατική χρήση. Δεν απαιτεί συντήρηση.

   • Κινητήρας χωρίς καρβουνάκια,
δεν απαιτεί συντήρηση.

• Διακόπτης που μπορεί να περιορίσει
τη μέγιστη ταχύτητα και να

απελευθερώσει το φρένο όταν η 
     χειρολαβή είναι στην πάνω θέση,

μειώνοντας δραστικά την ακτίνα
περιστροφής.

• Ωρόμετρο και ενδείκτης
αποφόρτισης μπαταρίας
• Εξωτερικός φορτιστής.
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Με ξηραντή ASK T

Παροχή 
0,81 έως 4,65 m3/min
Πίεση 5,5-15 Bar
Ισχύς από 15–22 kW 
Στάθμη θορύβου 
64-67 dB(A)

Με ξηραντή και 
αεροφυλάκιο Aircenter SM

Παροχή 
0,62 έως 2,7 m3/min
Πίεση 5,5-15 Bar
Ισχύς από 11–15 kW 
Στάθμη θορύβου 
64-67 dB(A)

Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές Kaeser

B 100-26 M B 300-51 TC

Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Πεπιεσμένου Αέρα

Αζώτου
Πυρόσβεσης

Για άριστη απόδοση και υψηλή αποδοτικότητα σε 
όλες τις συνθήκες. Μπορούν να προσαρμοστούν 
ανά πάσα στιγμή σε οποιεσδήποτε συνθήκες 
λειτουργίας προσφέροντας το ιδανικό σημείο 
δρόσου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 
λειτουργίας.

Από 2 hp έως 10 hp και αεροφυλάκια από 50lt έως 900lt

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Συναρμολογημένα με 
ειδικούς συνδέσμους, τα 
συγκροτήματα προπα-
ρασκευαστών F.R. είναι 
συνδυασμοί φιλτρορυθ-
μιστή, λιπαντήρα SMC 
και συνδέσμου “Τ” χωρίς 
μανόμετρο.

ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Rectus Γερμανίας



ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ • Δ. Μουτσοπούλου 103 • Τ.Κ. 185 41 • Καμίνια • Τηλ.: 210 4208700 • Fax: 210 4209517 • e-mail: info@vamvacas.gr

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ • ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ • Προφήτη Δανιήλ 4 • Τ.Κ. 182 33 • Τηλ.: 210 4911504 • Fax: 210 4919320
ΚΟΡΩΠΙ • 2ο χλμ. Κορωπίου Μαρκοπούλου • Θέση Σταμάλα • Τ.Θ. 7629 • Τ.Κ. 194 41 • Τηλ.: 210 6026250 • koropi@vamvacas.gr 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • 3ο χλμ. Καλοχωρίου - Θεσσαλονίκης • Τ.Κ. 570 09 • Τηλ.: 2310 789260 • viovam@vamvacas.gr 

ΠΑΤΡΑ • Ανδρέα Παπανδρέου • Θέση Παληουργιά Παραλίας Πατρών • Τ.Κ. 263 33 • Τηλ.: 2610 527199-527299 • patra@vamvacas.gr
ΛΑΡΙΣΑ • 6ο χλμ. Εθνικής Οδού Λαρίσης-Αθηνών • Τ.Θ. 3062 • Τ.Κ. 410 04 • Τηλ.: 2410 555305 • centralgreece@vamvacas.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ • Tel.: 00359 2 9756100  • info@mavaindustrial.com • Sofia • Plovdiv • Sliven • Ruce
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ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ    ΠΟΙΟΤΗΤΑ    ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

www.vamvacas.gr
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