


	 SAM	AK	125	Ağız	 Kapatma	makinesi	 düz	 tabanlı	 kağıt	
poşetlerin	içine	dolum	yapıldıktan	sonra	istenen	gramajda	paket-
lerin	 ağızlarını	 kapatma	 işlemini	 gerçekleştirir.	 Sistem	 tamamen	
mekanik	 olup	 tüm	mekanizma	birbiri	 ile	 direk	 bağlantılı	 senkron	
çalışan	bir	makinadır.
	 Ağız	Kapatma	makinesi	I	kg.	‘dan	5	kg.	‘a	kadar	olan	pa-
ketler	 için	 ayarlanabilir.	 Makina	 kapasitesi	 dakikada	 30	 pakete	
kadar	çıkabilir.	Üzerine	püskürtmeli	 sıcak	 tutkal	 ile	hızlı	yapışma	
sağlanır.	Çıkıştaki	tarih	atma	aparatı	ile	son	kullanma	ve	üretim	ta-
rihleri	yazılabilir.

 SAM OTM 125 Otomatik kümele-
me makinesi istenen şekilde kümeler ve üs-
tüne şirink filmini sarar. Film sarılmış olan 
ambalajlar şirink tüneline girer, tünelin içe-
risinde ısı ve hava sirkilasyonu ile kolileme-
si yapılır. Tünel içerisindeki ısı ayarlı olup 
şirink filmine göre değiştirilebilir. Az enerji 
sarfiyatı için tünel taş yünü ile yalıtılmıştır.

 SAM AK 125 The bag closing machine closes the filled 
flat bottom bags in the given kg range. There are many mecha-
nisms on the machine which are working in the intergrated and 
syncronized form, and all of them are directly related with each 
other. The relation between the mechanism are taken by gears 
and chain gears.
 This machine can be adjustable for from 1 - 5 kg. pre-
made bags. The capacity of the machine can reach up to 30 bags 
per minute. The heather is produced by crom-nickel for easy seal 
and it is covered by aluminium mould. At the end of the machine 
the date printing equipment prints the production or expiry date 
of product.

	 SAM	OTM	125	The	bundling	machine	groups	the	bags	
into	bundles	and	wraps	them	with	shrink-wrap	film.	The	film-w-
rapped	bundle	is	heat-shrink	with	the	aid	of	the	tunnel.	The	me-
tal	mesh	conveyor	transports	the	bundles	through	the	heat-sh-
rinking	chamber,	which	is	heated	by	electrical	elements	and	has	
forced-air	ventilation.	The	chamber	is	insulated	with	rock	wool.

AĞIZ KAPATMA MAKİNESİ

KÜMELEME ve ŞİRİNKLEME MAKİNESİ

BUNDLING AND SHRINKING 
MACHINE

BAG CLOSING MACHINE

1	kg	Un/Flour	2x5

5	kg	Un/Flour	2x2

5	kg	Un/Flour	1x3

2	kg	Un/Flour	2x3

Ön	Katlama
Prefolding

Kesme
Cutting

1.	Katlama
First	Folding

Tutkal	Sürme
Gluing

Son	Katlama
Last	Folding



SAM	FPM	125	Otomatik	Dolum	Tesisi’nin	ilk	ve	ana	halkası	SAM	
FPM	125	Otomatik	Dolum	Makinesidir.	Birçok	farklı	işlevin	tek	
makinede	bir	araya	getirilmesi	SAM	FPM	125	Otomatik	Dolum	
Makinesi’nin	en	önemli	iki	özelliğini	oluşturur:	Entegrasyon	ve	
Ekonomi.	8	istasyonlu	olarak	üretimi	yapılan	makinemizin	ana	
çalışma	birimleri	şunlardır:
-	Vakumla	boş	paket	alma	ünitesi,
-	Yüksek	hassasiyete	sahip	dolum	ünitesi,
-	Titreşim	ünitesi	(paket	içindeki	ürünü	yerleştirme),
-	Dolumu	yapılan	paketlerin	ağızlarını	kapatılmak	üzere	hazır-
lama	ünitesi.
		Boş	paketler	otomatik	olarak	alınır,	paket		ağzı	basınçlı	hava	
ile	 açıldıktan	 sonra	 içine	 ürün	 boşaltılır,	 bu	 süreçte	 titreşim	
mekanızması	 sürekli	 olarak	 çalışarak	 paketin	 şekil	 alması	 ve	
ürünün	paket	içerisinde	yerleşmesi	sağlanır.	Dolumu	tamamla-
nan	paket	çıkış	bantından	Ağız	Kapatma	Makinesi’ne	doğru	yol	
alır.	SAM	AK	125	Ağız	Kapatma	Makinesi,	SAM	FPM	Otomatik	
Dolum	Makinesi’nin	paket	çıkışına	düz	bir	hat	şeklinde	yerleş-
tirilir.	Makinedeki	ana	tahrikler	mekaniktir.	Bu	sayede;	makine,	
yüksek	hassasiyetle	ve	birimler	arası	uyum	içinde	çalışır.	Elekt-
rik	panosu,	vakum	pompası,	dolum	ünitesi	ve	diğer	ekipmanlar	
çalışmaya	en	uygun	şekilde	makine	üzerine	yerleştirilmiştir.

Main system of Automatic Filling Facility SAM FPM 125, SAM 
FPM 125 Automatic Filling Machine. Different functions in a 
single machine to the collection of the two most important fe-
atures such as Integration and Economy creates. Productions 
of the 8-station machine main units are;
“ Vacuum empty package receiving unit.
“ High precision filling unit.
“ Vibration unit (placing the products in the package)
“ Preparing unit to turn off the mouth of the package 
  Empty bags are taken automatically, the empty bag mouth 
opening with compressed air and filling product, vibration me-
chanism in this process by working constantly to receive and 
package the product into the settlement package will be pro-
vided.  Filling out the completed package is moved to the line 
of Bag Closing Machine. SAM AK 125 Bag Closing Machine, 
outgoing package line of the Automatic Filling Machine SAM 
FPM 125 is straight basis placed. The main drive is a mecha-
nical machine. In this way, machines works cross-functional in 
harmony with high accuracy. Electrical panel, vacuum pump, 
filling unit and other equipments excellent on work basis pla-
ced on the machine.

SAM FPM 125 TAM OTOMATİK DOLUM 
ve PAKETLEME MAKİNESİ

SAM FPM 125 FULL AUTOMATIC FILLING 
& PACKAGING MACHINE



SICAK TUTKAL
Hot	Glue	Machines

İNKJET YAZICI
Inkjet	Printer

ÇOK HAZNELİ TERAZİ
Multihead	Weighers

HACİMSEL DOLUM
Volumetric	Filling

ETİKETLEME MAKİNASI
Labelling	Machine

TERAZİLİ DOLUM
Linear	Filling

Elektrik	/	Electricity 15kW,	380	V,	50	Hz

Hava	/	Air
8	bar	–	500	litre/dakika
8	bar	–	500	liter/minute

Yaklaşık	Ağırlık
Gross	Weight

4200kg

Kapasite
Capacity

24-26	paket/dakika
24-26	bags/minute

Paketleme	Gramajları	
Packaging	Weights

500gr-1kg-2kg	//	1kg-2kg-5kg

Teknik Özellikler / Technical Specifications


