
DÁN NHÃN TỰ ĐỘNG

DỰNG, DÁN VÀ ĐAI THÙNG

ROBOTIC
PALLETIZER

Tổng quát
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Giải Pháp Toàn Diện Trong Dây Chuyền Sản Xuất

Ÿ Ngày nay, các ngành sản xuất hàng hóa ngày càng phát 
triển. Nhà máy, xí nghiệp sản xuất càng nhiều với số 
lượng sản xuất hàng loạt và liên tục. 

Ÿ Các sản phẩm đó không những phải đối mặt với những 
tiêu chuẩn khắt khe từ bên đối tác mà còn phải đối mặt 
với con mắt của người tiêu dùng, từ nhãn dán bao bì phải 
thật đẹp mắt đến cả đóng gói bảo quản phải thật chắc 
chắn và kỹ lưỡng để đảm bảo quá trình vận chuyển được 
tối ưu nhất.

Để tránh tình trạng đó  xin được giới thiệu đến Quý khách hàng các thiết bị máy móc tiên tiến – hiện V.M.S
đại để quý khách hiểu rõ và có sự đầu tư đúng đắn nhất.

QUẤN MÀNG PALLET

RINGPACK
RING PACK PACKAGING

MÁY DÁN NHÃN SOLOMÁY DÁN NHÃN SOLO

MÁY DỰNG & DÁN THÙNG RINGPACKMÁY DỰNG & DÁN THÙNG RINGPACK

MÁY DÁN & ĐAI THÙNG 
VÀ QUẤN MÀNG EXTEND
MÁY DÁN & ĐAI THÙNG 

VÀ QUẤN MÀNG EXTEND
MÁY XẾP PALLET & 
ROBOTIC XINGPACK
MÁY XẾP PALLET & 
ROBOTIC XINGPACK

DÁN - DỰNG - XẾP

Ÿ Với công nghệ tiên tiến hiện nay, thì những máy móc cũ và kém chất lượng sẽ rất khó lòng đảm bảo 
sản phẩm của bạn sẽ đẹp mắt, đồng bộ, do đó dần mất đi lợi thế cạnh tranh trên thị trường

NHÓM



MÁY DÁN NHÃN SOLOMÁY DÁN NHÃN SOLO
Thương hiệu số    tại Malaysia

trong lĩnh vực máy dán tem nhãn 

Tốc độ kéo nhãn: 28 mét/min

Tốc độ dán nhãn: 70 – 90 sản phẩm/phút

Tốc độ belt vuốt nhãn: 60 sản phẩm/phút

 Ứng dụng: dán nhãn 2 mặt bên sản phẩm 

Dán 2 mặt (Two Side)

Tốc độ kéo nhãn: 2-10 mét/min

Tốc độ dán nhãn: 60 – 100 sản phẩm/phút

 Ứng dụng: dán nhãn mặt trên các loại sản phẩm

Dán 1 mặt (Compact Top Labelling)

Chức năng: Dán tem, nhãn, màn seal, decal lên bề mặt sản 
phẩm, chai, lọ,…

Ưu điểm: 
Ÿ Tốc độ nhanh.
Ÿ Tiết kiệm nhân công.
Ÿ Thao tác dễ dàng, chắc chắn.

Các loại nhãn dán

Tốc độ kéo nhãn: 18 mét/phút

Tốc độ Dán 2 nhãn từ 1 cuộn: 20 -30 sản phẩm/phút

Tốc độ belt vuốt nhãn: 50 – 70 sản phẩm/phút

 Ứng dụng: dán nhãn chai tròn các loại

Dán cuộn tròn (Wrap Around)
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Ứng dụng: Máy có thể dán dễ dàng trên mỗi bề mặt sản phẩm 
từ chai tròn, lọ cho đến vỉ trứng 2 bề mặt ...



Tốc độ dán : 700-1200 (thùng/giờ)

Độ rộng băng keo : 48mm, 60mm, 75mm

Kích thước thùng carton  (mm): 

                 (D)200~∞ (R)200-500 (C)180-500

Máy Dán Thùng Carton

Tốc độ: 55 vòng đai/ phút

Độ rộng dây đai: 9,12 mm

Lực siết dây đai: 1 – 58kg

Min – Max loading weight: 3 – 35kg

Máy Đai Thùng EXS - Series

Tốc độ dán : 600-720 (thùng/giờ)

Độ rộng băng keo : 48mm, 60mm, 75mm

Kích thước thùng  (mm): (D) 200-450 (R)200-400 (C)150-350

Máy Dựng Thùng Carton

RINGPACK
RING PACK PACKAGING

MÁY DỰNG - DÁN VÀ ĐAI THÙNG CARTONMÁY DỰNG - DÁN VÀ ĐAI THÙNG CARTON

Chức năng: Dựng thùng - dán thùng và đai thùng carton tự động

Ưu điểm: 
Ÿ  Thiết kế cứng cáp, kiên cố.
Ÿ  Vận hành dễ dàng
Ÿ  Phù hợp với nhiều loại kích thước thùng khác nhau
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Ứng dụng: Sản phẩm dùng tốt cho các nhà máy đóng gói vận chuyển



Tốc độ tay quay : 0-15 RPM

Chiều cao quấn: 65-2100mm

Đường kính quấn:  2050mm

Size pallet: 1250 x 1250 x 2000mm

Máy Quấn Màng Pallet

Máy Xếp Pallet Tự Động

Robotic Palletizer

MÁY XẾP - QUẤN MÀNG PALLET
                          & ROBOTIC PALLETIZER
MÁY XẾP - QUẤN MÀNG PALLET
                          & ROBOTIC PALLETIZER

Chức năng: Tự động sắp xếp các thùng carton sản phẩm lên 
pallet theo thứ tự và quấn màng tự động cho sản phẩm trên pallet

Ưu điểm: 
Ÿ Máy vận hành tự động hoàn toàn.
Ÿ Thiết kế chắc chắn, bền vững.

* Robot tự động hoàn toàn để xếp loại sản phẩm như thùng 

carton, túi/ bao, hộp, thùng, chai/lọ…

* Các ứng dụng, trình quản lý vận hành và giám sát vận 

hành đều hiển hiện ở màn hình cảm ứng một cách tự động.

Máy tự động hoàn toàn

Chiều cao xếp  thấp hơn 2000mm

Tốc độ xếp thùng: 20-40Cartons/Phút
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Ứng dụng: Các máy ứng dụng công nghệ tiên tiến tự động hoàn 
toàn, có thể thay thế con người trong các khâu sắp xếp và vận chuyển 
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