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Banderolering

Banderolering anvendes til at sikre og fastholde bundte pro-
dukter – der er altså ikke tale om en helt dækkende omvik-
ling af produktet eller godset, men blot en delvis omvikling 
– enten med banderolepapir eller en tynd folie.

Banderolering er især fordelagtigt, hvis der kun er behov for 
begrænset stabilisering af godset, og hvis godset ikke tager 
skade af påvirkning af vand og støv. 
Banderolering er ligeledes ideelt til branding, sampak og til 

påsætning af etiketter, hvor de ikke må komme i direkte 
berøring med godset.
Banderolering anvendes ligeledes i den grafiske branche til 
bundtning af blade, aviser og tryksager mm.
 
Vi har et bredt sortiment af materialer samt maskiner fra 
ATS - fra mindre bordmodeller og automatiske maskiner til 
fuldautomatiske linjer. Vi har modeller til alle brancher.

Banderole bordmodel

FWG Film, opskummet
 
FWGS Film, opskummet med stræk, hvidt
 
PEH Film, transparent, glasklart
 
FTN Film, trasparent
 
FTNWFilm, hvidt

FSW   Film, silkehvidt
    • 

Vi leverer automatiske banderole bordmodeller fra ATS til virksomheder med et 
mindre behov for banderolering. 

Vores bordmodeller banderolerer op til størrelse A3 (420 mm) og kan anvendes 
til sensitive produkter. Fordelelene ved denne type maskine er, at den er: 

Nem at betjene•	

Med varmsvejsning•	

Alarm ved rulleskift•	

Kræver ingen opvarmningstid•	

Kort	anlægsflade	til	mindre	formater•	

Kapacitet: op til 30 banderoleringer pr. minut•	

Banderolerer både papir og folie i bredderne 20 mm, 30 mm og 50 mm.•	

Vi leverer automatiske banderolemaskiner fra ATS med ultralydssvejsning, 
og med mange rammestørrelser. Denne type maskine kan integreres i 
fuldautomatiske produktionslinjer og er egnet til brug i alle brancher. For-
delene ved en automatiske banderolemaskine (afhængigt af modellen) er:

Ingen opvarmningstid•	

Ultralydssvejsning, som sikrer en røg- og lugtfri svejsning•	

Jumbodispenser, der tillader færre rulleskift•	

Kræver kun let vedligeholdelse•	

Ergonomisk arbejdsposition•	

Alarm ved rulleskift•	

Mulighed for hård og blød stramning•	

Kapacitet: op til 35 banderoleringer pr. minut•	

Banderolematerialer: papir og folie i bredderne 20 mm, 30 mm, 40mm, 50 •	
mm og 60 mm, 75 og 100 mm.

Automatiske banderolemaskiner
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Fuldautomatiske banderolemaskiner

Materialer

Vi har et bredt sortiment af fuldautomatiske banderolemaskiner fra 
ATS. Maskinerne kan integreres i fuldautomatiske produtionslinjer 
og er egnet til brug i alle brancher. Maskinerne fås ligeledes i 100 % 
rustfrit stål til fødevarindustrien. Fordelene ved den fuldautomatiske 
maskine (afhængig af modellen) er:

Ultralydssvejsning, som sikrer en røg- og lugtfri svejsning•	

Jumbodispenser, der tillader færre rulleskift•	

Kræver kun let vedligeholdelse•	

Alarm ved rulleskift•	

Mulighed for blød stramning•	

Ergonomisk arbejdspostion (det er muligt at sidde ned ved maskinen)•	

Digitalt kontrolpanel, som er nemt at betjene•	

Kapacitet: op til 35 banderoleringer pr. minut•	

Banderolematerialer: papir og folie i bredderne 20 mm, 30 mm, 40 •	
mm, 50 mm og 60 mm.

Vores sortiment består af banderolepapir og banderolefilm. Nogle ty-
per egner sig til varmsvejsning og andre til ultralydssvejsning.

Papir:
PB - brunt papir•	

PW - hvidt papir•	

Film:
FTN	-	trasparent	film•	

FTNW	-	hvidt	film•	

FWG	-	opskummet	film•	

FWGS	-	opskummet	film	med	stræk,	hvidt•	

PEH	-	transparent,	glasklart	film•	

FSW	-	silkehvidt	film.•	

Alle banderolematerialer føres i forskellige bredder fra 15 - 100 mm.


