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NIEUWE BOUWSTIJL
Bij de nieuwe machines zijn de aandrijving en de schakelkast namelijk boven in de 
machine geplaatst. Even wennen misschien, maar in de dozenopzetmachine F111 
was deze nieuwe bouwwijze al doorgevoerd en de voordelen van een dergelijke 
bouwwijze springen bij dat model direct in het oog. De overzichtelijkheid en het 
schoonmaakgemak zijn namelijk verbeterd. Bovendien is de machine van alle 
vier de zijden uitstekend toegankelijk en is het magazijn op werkhoogte. Nu de 
nieuwe indeling opvolging heeft gekregen in de dozensluitmachine C113, is het 
plaatje compleet.

LIJMEN EN LOCKEN
Een andere noviteit is dat de dozenopzetmachine F111 nu niet alleen meer ver-
krijgbaar is in een lijmuitvoering, maar ook in een uitvoering waarbij opzetten 
gebeurt met behulp van een locking tool. Tijdens de Empack in Den Bosch werd 
deze versie voor het eerst aan het publiek getoond. Meer informatie over de nieu-
we toploading-lijn volgt in de aanloop naar de Huisshow van Schut Systems in 
het najaar.

Meer informatie:
Schut Systems
Tel. 0313-674500
www.schutsystems.com

                      ZET VOL IN OP ERGONOMIE

SCHUT SYSTEMS KOMT IN HET NAJAAR MET EEN 

NIEUW ONTWIKKELDE TOPLOADING-VERPAKKINGSLIJN 

VOOR CONSUMENTENVERPAKKINGEN. MET DEZE 

 NIEUWE SPITZE DOZENOPZET- EN SLUITMACHINES 

 ZET DE FABRIKANT UIT EERBEEK DUIDELIJK IN OP 

 ERGONOMIE EN HYGIËNE.

De F111 dozenopzetmachine  

met aandrijving en schakel-

kast bovenin

De F111 is nu ook leverbaar met een locking tool, zoals hier te zien is

Het aangedreven plano kartonmagazijn van de F111 is op ergonomische werkhoogte

Ergonomie is een belangrijk aandachtspunt in de markt die Schut Systems 
bedient (zowel food als non-food). Door de jaren heen zijn er daarom op 
alle machines belangrijke verbeteringen aangebracht op dit gebied. De 
moderne en accurate laser- en zettechnieken hebben hier substantieel aan 
bijgedragen. Ook bij de nieuwe Spitze-machines springt de ergonomische 
bouwwijze direct in het oog, en bij deze nieuwe verpakkingslijn is er nu 
op dit vlak zelfs nog een dimensie toegevoegd.
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