
Güvenli Paletleme Sistemleri

BAG FIX™ Uygulama Sistemleri ve 
GRIP FIX™ Kaydırmaz Ürünler
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GRIP FIX™ paletleme yapıştırıcısı sayesinde 
güvenli palet yüklemesi yapılmaktadır. 
GRIP FIX™ anti-slip ajanları suda çözülebilir, 
solvent içermez ve güvenli palet yükleme-
sinde yapıştırıcı olarak kullanılır. Paletler PE, 
kağıt, karton veya selefon paketli, PP örgülü 
poşetler ile yüklenmiş olabilir. 

GRIP FIX™ nasıl çalışır?
Paletlemeden önce palet yüklerine küçük 
miktarlarda GRIP FIX™ uygulanır. Kısa bir 
kuruma süresinden sonra paletler tekrar 
boşaltılıncaya kadar sabit olarak kalırlar. 
Buradaki sır; Yüksek devrilme kuvvetine 
karşın, çok düşük kaldırma kuvveti elde  
edilebilmesidir. Böylece palet yükleri kay-
maz ama paketler kolayca boşaltılabilirler. 
Palet boşaltıldığında GRIP FIX™ geride 
kalıntı bırakmaz. 

GRIP FIX™ nasıl kullanılır?
Hızlı yapıştırıcı sistemlerimiz sayesinde 
GRIP FIX™ kullanımı son derece kolaydır. 
Yapıştırıcı, teneke kutu veya varilden 
beslenebilir. Taşıma kabı Quick-kaplin ile 

hızlıca sisteme bağlanır ve böylece kapalı 
bir sistem sağlanır: Tozun giremediği kabın 
içindeki kimyasal madde kurumaz ve temiz 
kalır. Ayrıca sürekli yeni dolum yapmaya 
gerek kalmaz. Diğer bir avantaj: Sizin 
şartlarınıza göre ürünü 1 kg dan 1000 kg lık 
konteynıra kadar farklı hacimde sunabiliriz. 

GRIP FIX™ ile çözülen sorunlar :
H.RAND GmbH tarafından üretilen GRIP FIX™ 
güvenli paletleme sistemleri ürünleriniz için 
sigorta talebi olmayacağı güvencesini verir. 
GRIP FIX™ ile paletleriniz yolda taşıma 
sırasında streçli iken sipariş teslimatına kadar 
tüm süreç boyunca güvendedir. GRIP FIX™ 
sayesinde paletlerin sevk edildiği yerde 
büyük uğraşla yeniden istiflenmesine artık 
gerek kalmaz. Paketler sabit olmasa bile 
örneğin granülle dolu PE poşetleri veya şişe 
dolu kartonların taşınmasında GRIP FIX™ 
ile paletler kaymaz ve güvende olur. Böylece 
şikayetler azalır ve malların geri iadesi söz 
konusu olmaz.

1980 yılından bu yana H. Rand GmbH firması spesifik ihtiyaçları 
gidermek için çevre dostu palet güvenlik sistemleri üzerinde 
çalışmakta olup,mükemmel düzeyde geliştirilmiş olan çözümleri 
üretmiştir : 
	
	 BAG FIX™		Uygulama Sistemleri ve 
 GRIP FIX™  Kaydırmaz Ürünler
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BAG FIX™ uygulama sistemleri :
BAG FIX™ uygulama sistemlerimiz farklı çalışma 
şekilleri olan müşterilerimize has spesifik 
çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır. Bunlar 
az bakım gerektiren ve uzun soluklu çalışabilen 
sonsuz garanti edilebilen cihazlardır. Bu broşür 
sadece standart uygulamaları içerdiğinden 
dolayı her tür ambalajlama ihtiyaçlarınızda 
size terzi işi çözümler sunabilmemiz ve 
danışmanlık verebilmemiz için lütfen bizimle 
temasa geçiniz.

120 den fazla çeşidi olan GRIP FIX™ tüm stan-
dart paketleme sistemlerinde başarı sağlar. 
Palet boşaltıldığında ambalaj üzerinde nere-
deyse hiç kalıntı ve iz bırakmaz. GRIP FIX™ in 
içindeki bileşenler gıda endüstrisinde 
kullanılan maddeler olduğu için tamamen geri 
dönüşümlüdür. Bu ürünler aynı zamanda BFR 
(Federal lnstitute for Risk Assessment) ve FDA 
(US Food and Drug Administration) yönetme-
liklerine uygundur. 

Tüm kullanıcılarımızın ihtiyacı olan GRIP FIX™ 
ler kullanılan ambalaj ve kulanım şartlarına 
göre özel olarak tespit edilir. Bunun için sizden 
kullanmış olduğunuz ambalaj örneği isteriz  
ve bu numuneye göre size özel kaydırmaz ürünü 
belirleyebilmemiz için laboratuarlarımızda 
testler yaparız. Sonuç olarak yapışkanın gücü, 
bağlanma süresi, ayrıldıktan sonraki yüzey 
görüntüsü gibi etmenler belirlenir.

Sistemin diğer yöntemlere göre avantajları :
•  Üretimdeki istifleme aşamasından son
 kullanıcıya kadar palet güvenliği 
•  Streç veya shrink filme göre 50% ye varan
  tasarruf
•  Streç/shrink/bantlama gibi manuel
   uygulamalardaki işçilik maliyeti ve zaman
   kaybının olmaması
• Neredeyse hiç ekstra ambalaj artığı 
   olmaması
• Ekstra ambalajın bertaraf maliyeti 
   olmaması
• Çevre korumaya direkt katkı sağlanması

Kullanılan ambalajlar :

	 Kağıt torba

 Poletilen torba

 Örgü torba

 Karton koli

 Shrinklenmiş ambalajlar

 Selofanlı ambalajlı ürünler
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BAG FIX™ ESP-2  tüm cihazların içinde ayarlana-
bilir damlacık sistemi ile en iyi sprey uygulaması 
sağlayarak en geniş çalışma alanı sunar. Her 
paket sensör ile algılanır ve programlanabilir 
kontrol sistemi üzerinden uygulama başlığına 
komut verir.

Basınç regülatörü üzerinden kontrol edilen ve 
seviye göstergesine sahip olan çift diyafram 
pompası uygulama başlığının filtresine 
GRIP FIX™ malzemesini temin eder.

Düşük seviye alarmı GRIP FIX™ konteynırı tama-
men bitmeden haber verdiği için boşalan 
konteynırın üretim sistemi kesintiye uğramadan 
değiştirilebilmesine olanak sağlar. 

Kullanım Şartları   Basınçlı hava : min. 5 bar  Elektrik Gücü : 100 - 240 V/AC or 24 V/DC

Boyutlar Ağırlık : 45 kg Hacim :  1200 x  600 x 400 mm

Otomatik paletleme için çok yönlü damlacık ve sprey 
uygulama sistemi : BAG FIX™ ESP-2

Kullanım alanı :

Karton kolilerde, kağıt paketlerde,
örgü paketlerde ve bazı PE  
paketlerde kullanılmak üzere  
paletleme sistemine monte edilir.

Avantajları :

•  Ana kaptan filtreli nozullara
   kadar kapalı sistem   

• Değişen paket  uzunluğunun
   otomatik  bulunması

•  PLC sistemli düşük seviye gösterge sesli  
 alarmı standarttır.

• Spreylerde ayarlanabilir damlacık 
 seviyesi uygulaması

• Üretim prosesini durdurmadan 
   malzeme kabı değiştirilebilir

• Quick kaplin sayesinde malzeme kabı  
 kolayca değiştirilebilir.

• PLC ara yüzü sayesinde  son kattaki  
 torbalara püskürtülmez.

Sistemin kapalı kabin 

olması istenirse: BAG 

FIX™ ESP 4 kullanılır
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Kullanım Alanı :

Aşırı soğuk ortamlarda kağıt torbalarda 
kullanılmak üzere paletleme sistemine 
monte edilir.

Avantajları : 
• Sıcaklık kontrollü ısıtma :   
 Kabin, borular ve nozullar ısıtılır.  
 Ayrıca -20°C da test edilir.

•  Toz koruması : Kapalı kabinle sağlanır 

•  Ana kaptan filtreli nozullara kadar    
 kapalı sistem   

•  Değişen paket  uzunluğunun
    otomatik  bulunması

•  PLC sistemli düşük seviye gösterge
    sesli alarmı standarttır.

•  Spreylerde ayarlanabilir damlacık
    seviyesi uygulaması

•  Üretim prosesini durdurmadan 
    malzeme kabı değiştirilebilir

•  Quick kaplin sayesinde malzeme 
 kabı kolayca değiştirilebilir.

•  PLC ara yüzü sayesinde  son 
    kattaki torbalara püskürtülmez.

Bu makine özellikle çimento, yem ve gübrele-
me sanayi gibi ısıtılamayan üretim sahalarında 
(-20°C) kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 
Her torba sensör ile algılanarak iki uygulama 
başlığına komut verir ve böylece her torbaya 
0,5-2 gram GRIP FIX™ püskürtülmesi sağlanır.

Isı kontrolü sayesinde konteynır ile uygulama 
başlığı arasındaki tüm sistem içindeki  
GRIP FIX™ malzemesinin donması 
engellenmiş olur.

Kullanım Şartları  Basınçlı hava : Min. 5 bar Elektrik Gücü : 230 V/AC;  3 KW/h max 

Boyutlar Kabin ağırlığı : 100 kg Hacim :  1800 x  600 x 400 mm  

 Uygulama başlığı : 20 kg Hacim : 500 x 250 x 200 mm

Soğuk ortamlarda kullanım için (-20°C) :   
BAG FIX™ S 20
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Kullanım Şartları  – – – –

Boyutlar Ağırlığı : 13 kg Hacim :  490 x 250 x 530 mm

PE torbalar için elektrik gerektirmeyen çift rulolu sistem : 
BAG FIX™ W 49-J

Kullanım Alanı :

PE torbalarda ve bazı kağıt torbalarda 
kullanılmak üzere paletleme sistemine 
monte edilir. 

Avantajları :  

•  Elektrik gücü gerektirmez

•  Düşük maliyet

•  Rulo başlıkların kolay değişimi

•  Az yer kaplar

•  Manuel ve otomatik torba yükseklik
    ayarı 

•  Ana kaptan filtreli nozullara kadar    
 kapalı sistem  

•  Hızlı montaj

•  PLC ara yüzü sayesinde  son 
    kat torbalarda uygulama olmaz

Bu makine ekstra elektrik gücü gerektirmez. 
Torbaları taşıyan konveyör ruloların olduğu 
kolu kaldırır. Bu hareket, sünger veya keçe ile 
GRiP  FIX™ uygulayan ayarlanabilir diyafram 
pompasını harekete geçirir.

Cihaz birkaç gün kullanılmadığında veya temiz-
lik gerektiğinde rulolar manuel olarak kolayca 
sökülebilir ve ılık suyla yıkanabilir.
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PE torbalar için çift rulolu hassas ölçümlü sistem :
BAG FIX™ W 49-E

Kullanım Alanı :

PE torbalarda ve bazı kağıt torbalarda 
kullanılmak üzere paletleme sistemine 
monte edilir.

 Avantajları :

•  Uygulama değerlerinde kesin kontrol  
 ve ölçülendirme

• Optik akış kontrolüyle pompada kesin  
 ölçümleme

• Pompa silindirinin otomatik  
 temizlenmesi

• Ana kaptan filtreli rulolara kadar kapalı  
 sistem

• PLC sistemli düşük seviye gösterge   
 sesli alarmı 

• Üretim prosesinin durdurmadan mal 
 zeme kabı değiştirilebilir

• Kolay değiştirilebilen rulolar

• PLC ara yüzü sayesinde son kattaki  
 torbalara uygulanmaz

• Değişen paket uzunluğunun otomatik  
 ayarlanması

Sistemin kapalı kabin  

olması istenirse:  

BAG FIX™ W 51-E 

kullanılır

PE torba uygulama kolunu iter ve pompayı 
çalıştıran sinyal verilmiş olur. O – 2.0 gram 
civarındaki GRiP FIX™ sünger veya keçe rulo 
ile torba yüzeyine uygulanır.

Cihaz birkaç gün kullanılmadığında veya temizlik 
gerektiğinde rulolar manuel olarak kolayca sökü-
lebilir ve ılık suyla yıkanabilir.

Kullanım Şartları  Basınçlı hava : Min. 4 bar Elektrik Gücü : 100-240 V/AC or 24 VDC 

Boyutlar Kontrol sistem : 45 kg  Hacim : 1200 x  600 x 400 mm  

 Uygulama başlığı : 13 kg Hacim : 490 x 250 x 530 mm
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Kullanım Şartları  – –  – –

Boyutlar Ağırlığı : 13 kg 46  Hacim : 490 x 250 x 530 mm

 

Kullanım alanı:

Düzgün ve tozsuz PE torbalarda kullanım 
için paletleme sistemine monte edilir.

Avantajları :

•  Elektrik enerjisi gerektirmez

• Konteynırdan uygulama başlığına dek   
 kapalı sistem

• Düşük maliyet

• Keçe başlığın kolayca değişimi

• Az yer kaplar

• Mevcut konveyör bandı üzerinde   
 hızlıca işleme alınır

• Manuel yükseklik ayarı ve otomatik   
 torba yüksekliği ayarı

• PLC ara yüzü sayesinde son kattaki   
 torbalara uygulanmaz

Tozsuz PE torbalar için keçeli uygulama sistemi elektrik 
enerjisi gerektirmez : BAG FIX™ ST 49-J

Bu makine ekstra elektrik gücü gerektirmez. 
PE torbaları taşıyan konveyör ruloların olduğu 
kolu kaldırır. Bu hareket, keçe ile GRiP FIX™ 
uygulayan ayarlanabilir diyafram pompasını 
harekete geçirir.

Cihaz birkaç gün kullanılmadığında veya 
temizlik gerektiğinde keçe başlık manuel  
olarak kolayca sökülebilir ve ılık suyla 
yıkanabilir.
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Tozsuz PE torbalar için hassas ölçümlü keçeli uygulama 
sistemi : BAG  FIX™  ST 49-E

Sistemin kapalı kabin  

olması istenirse :  

BAG FIX™ ST 51-E  

kullanılır

Kullanım Şartları  Basınçlı hava: Min. 4 bar Elektrik Gücü : 100-240 V/AC or 24 VDC

Boyutlar Kontrol sistem : 45 kg Hacim :  1200 x  600 x 400 mm

 Uygulama başlığı : 13 kg Hacim : 490 x 250 x 530 mm

Kullanım alanı:

Düzgün ve tozsuz PE torbalarda kullanım 
için paletleme sistemine monte edilir.

Advantages:

•  Uygulama değerlerinde kesin kontrol  
 ve ölçülendirme

•  Optik akış kontrolüyle pompada kesin  
 ölçümleme

•  Pompa silindirinin otomatik temizlenmesi

•  Ana kaptan filtreli rulolara kadar kapalı  
 sistem

•  PLC sistemli düşük seviye gösterge sesli  
 alarmı

•  Üretim prosesinin durdurmadan malze 
 me kabı değiştirilebilir

•  Kolay değiştirilebilen rulolar

•  PLC ara yüzü sayesinde son kattaki  
 torbalara uygulanmaz

•  Manuel yükseklik ayarı ve otomatik   
 torba yükseklik ayarı

Bu makine ekstra elektrik gücü gerektirmez. 
PE torbaları taşıyan konveyör ruloların olduğu 
kolu kaldırır. Bu hareket, keçe ile GRiP FIX™ 
uygulayan ayarlanabilir diyafram pompasını 
harekete geçirir.

Cihaz birkaç gün kullanılmadığında veya temizlik 
gerektiğinde keçe başlık manuel olarak kolayca 
sökülebilir ve ılık suyla yıkanabilir.
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Kullanım Şartları  Basınçlı hava : Min. 4 bar – –

Boyutlar Ağırlık : 15 kg Hacim :  1200 x  660 x 400 mm

 

Kağıt veya PE torbaların manuel paletlenmesi için : 
BAG FIX™ SM 30

BAG FIX™ SM 30 hareketli bir standa monte 
edilmiş basit bir sistem olarak değişken uygula-
malarda küçük üretim hacimlerinde veya paletin 
toplanmasında kullanılır. İş güvenliğini arttırmak 
ve dokunulabilir hale getirmek için tüm borular 
sarılabilir.

Bir diyafram pompası GRIP FIX™’i konteynırdan 
el spreyine taşır. Sprey ve malzeme basıncı 
kolayca ayarlanabilir.

Kullanım alanı:

Küçük üretimler ve değişken 
uygulamalar için uygundur.

 Avantajları :

•  Hareketli gövde

•  Yüksek kaliteli başlık ile  
 sprey uygulaması 

•  İş güvenliğini arttırmak için sarılabilir  
 borular

•  Diğer makinelere dönüştürülebilir.

•  Basit ve dirençli tasarım
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1 kg’lık plastik şişe : Manuel uygulama içindir.Bir karton kutuda 6 adet şişe bulunur.

30 kg’lık kanister : PE kanisterdir. BAG FIX’e emilim borusuyla bağlanır.

50 kg’lık dönüşümlü varil :  Paslanmaz çelikten dönüşümlü varildir. Emilim borusu dahil olup, 
 BAG FIX™’e Quick kaplin ile bağlanır. Depozit değeri 105 EU dur.

200 kg’lık PE varil :  200 kg çelik varilin PE versiyonudur. Emilim borusu dahil olup, 
 BAG FIX™’e Quick kaplin ile bağlanır.

600 veya 1000 kg’lık PE  PE malzemeden ve Euro palete sabitlenen IBC (Intermediate Bulk  
konteynır :  Container). BAG FIX™’e Quick kaplin ile bağlanır.   

Ambalajlar :

RZ_türkA5HR.indd   11 16.11.15   18:23



H.	Rand	GmbH
Palletizing	Safety	Systems
Dieselstr.	19	-	21
67141	Neuhofen
Germany

tel.:		+49	-62 36 - 40 88 00
fax:		+49	-62 36 - 40 88 01

email:	rand@rand-online.com
web:		 www.rand-online.com
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