
Máy bọc màng co

NHÓM DÁN - XẾP  



Thương hiệu số    tại Malaysia
trong lĩnh vực máy dán tem nhãn 

Dán 1 mặt
(Compact Top Labelling)

Dán 2 mặt
(Two Side)

Dán cuộn tròn
(Wrap Aruond)

Tốc độ kéo nhãn 17 mét/phút 35 mét/phút 20 mét/phút

Tốc độ dán nhãn 30 - 40 
sản phẩm/phút

120 - 150 
sản phẩm/phút

60 - 80 
sản phẩm/phút

Kích thước nhãn tối 
đa RxD (mm) 120 x 207  200 x 400 120x300

Ứng dụng Dán nhãn mặt trên 
các sản phẩm

Dán nhãn 2 mặt bên 
sản phẩm

Dán nhãn chai tròn 
các loại

Năng suất (sản phẩm/phút): 0 - 25
Kích thước đóng gói tối đa (mm): R+C< 450, R<400, C<120, D<350
Kích thước hàn & cắt tối đa (DxC) (mm): 500x400
Trang bị nắp bảo vệ an toàn và thiết bị báo động
Khả năng lưu trữ dữ liệu lớn

MÁY BỌC MÀNG CO

MÁY BỌC MÀNG CO

MÁY DÁN NHÃN

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

Ưu điểm: 
Tốc độ nhanh.
Tiết kiệm nhân công.
Thao tác dễ dàng, chắc chắn.
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Dán 1 mặt
(Compact 

Ứng dụng : bọc màng co lốc, chừa trống 2 bên hông lốc. 
Máy thường được ứng dụng để bọc và co lốc cho sản phẩm chai lọ, hủ 
Kích thước sản phẩm max (DxRxC)(mm) : 550 x 290 x 300
Tốc độ : 0-10 sản phẩm/ phút
Chiều dài đường hàn/ cắt : 600mm

CE Mark



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

Ưu điểm: 
 Thiết kế cứng cáp, kiên cố.
 Vận hành dễ dàng.
 Phù hợp với nhiều loại kích thước thùng khác nhau.

Ứng dụng: Sản phẩm dùng tốt cho các nhà máy đóng gói vận chuyển

Tốc độ dán : 22 mét/ phút
Độ rộng băng keo (mm) : 48, 60, 76 (optional)

Máy Dán Thùng Carton

Tốc độ: 2.5 ( giây/vòng)
Độ rộng dây đai: 9 - 15 (mm)
Kích thước đai sản phẩm: 800×600 (mm)

Máy Đai Thùng 

MÁY DỰNG - DÁN & ĐAI THÙNG CARTON

Tốc độ:10 thùng/phút
Chiều cao bàn chờ (mm): 700 + (0-30)

Kích thước thùng tối đa(DxRxC) (mm) : 600X500X500
Kích thước thùng tối thiểu (DxRxC) (mm): 180x160x180

Máy Dựng Thùng 

Kích thước thùng tối đa(DxRxC) (mm) : 600X500X500
Kích thước thùng tối thiểu (DxRxC) (mm): 180x160x180

Kích thước thùng
(mm)

Nhỏ nhất (mm)
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CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Trụ Sở: 3D4, Khu Biệt thự Thạnh Xuân, Khu phố 1, Phường Thạnh
Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Văn Phòng Đại Diện: Lô TT3-38-39 Khu Đấu Giá, Xã Tứ Hiệp,
Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

marketing@vmsco.vn

Tốc độ tay quay  (vòng/phút) : 0-15
Chiều cao quấn (mm) : 2200 - (2600 &3000)
Đường kính mâm xoay (mm):  1650
Kích thước pallet (mm): 1200x1200

Tốc độ (m/phút): 0 - 10
Đường rộng đường hàn (mm): 10

Máy tự động hoàn toàn
Chiều cao xếp  thấp hơn 2000mm
Tốc độ xếp thùng: 20 - 40 thùng/Phút

GIẢI PHÁP IN KÝ MÃ HIỆU

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

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 

MÁY XẾP - QUẤN MÀNG PALLET

Máy Xếp Pallet Tự Động
Máy Quấn Màng Pallet

Máy hàn miệng túi

Chiều cao quấn (mm) : 2200 - (2600 &3000)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

marketing@vmsco.vn
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* 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.

Robotic Palletizer

Ứng dụng: hàn miệng túi liên tục cho các chất liệu 
cứng, chất lỏng, bột keo, sản phẩm dầu, thực 
phẩm, bánh kẹo,... 
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