BRUNNER GMBH u. Co. KG

Verpakkingsmachines
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BVM-Montage
De firma BVM Brunner GmbH & Co. KG, is een middel grote onderneming en produceert sinds
1985 folie verpakkingsmachines voor de industrie met werelwijde afzet. BVM garandeert de
hoogste kwaliteit met constante innovatie.
De gebruikelijke filosofie van BVM is: de verwachting van onze klanten in onze denkwijze
en handelen over te nemen. De klant staat altijd centraal. Ieder idee wordt door ons als een kans
gezien. Deze lijn geeft de richting aan naar waar, onze onderneming vandaag de dag staat en
werkt. Iedere afzonderlijke bouwsteen telt. De medewerkers vormen samen een team.
Onze onderneming is sterk geworden door onze medewerkers, vooral door vakwerk, waar
wij zeer veel waarde aan hechten, kom je verder. Bij BVM worden creativiteit en medewerking
gevraagd en verkregen. Onze medewerkers gebuiken alle kansen die geboden worden.
Locatie en kwaliteit zijn onderscheidende factoren. En uiteraard staat
de BVM onderneming voor "Made in Germany".
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BVM kiest voor de opbouw van zijn machines voor bestaande technieken.
Of het nu om het inzetten van aluminium profielsystemen, lasertechnologie,
moderne elektronica of het consequent inzetten van modulebouwsystemen
gaat, met een BVM machine, "Made in Germany", bent u in ieder geval altijd
uw concurrent een stap voor.
Een flexibel uitgeruste produktie omgeving maakt het mogelijk om een
internationale concurentievaardige onderneming te leiden. BVM blijft
"Made in Germany".
Zelfs BVM machines, die 20 jaar geleden gebouwd zijn, werken vandaag
de dag nog naar volle tevredenheid van onze klanten. Met korte levertijden,
hoge kwaliteit en een goede prijs/kwaliteit verhouding zijn wij in vele landen
marktleider op het gebied van krimpfolie verpakkingsmachines. Dit is een
indrukwekkende bevestiging van de bedrijfszekerheid en kwaliteit van de
BVM machines. Voor de firma BVM is het meer als een opdracht om dit
ook waar te blijven maken in de toekomst.
Met meer als 20 partners wereldwijd garandeert BVM voor service
en kwaliteit.

BVM-Montage
En inbedrijf stellen.

BVM-voormontage Compacta

Onze Service:

V Onderhoud, service, complete revisie van gebruikte
machines, training bij de klant of in de fabriek
bij BVM.
V Telefonisch support door geschoold vakpersoneel
met jarenlange ervaring in elektrotechniek of op
mechanisch gebied.
V Advies en verkoop van reserve- en verslijtdelen.
V Ervaren servicemonteurs in de buitendienst met servicewagens voorzien van alle reserve- en verslijtdelen.
V Korte responstijden van opgeleid service personeel
wereldwijd.
V Goede onderdelenvoorraad, garantie voor reservedelen
leveringen van BVM onderdelen voor minimaal 10 jaar.
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Compacta
De Compacta serie. Door het verwerken van halfbuis folie wordt een driezijdig gelast,
aan alle zijden gesloten, verpakking gemaakt. In lijn werkend kunnen deze fotocel
gestuurde machines zowel handmatig als volautomatisch gestuurd worden.
Door het continu verwarmde lassysteem zijn alle gebruikelijke folie soorten, van polyetyleen tot geextrudeerde heldere krimpfoliën verwerkbaar.
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Compacta 5022-10022
Formaatbereik tot 950 mm
Capaciteit tot 120 takten/min*

Compacta Genius
De machine is speciaal geschickt voor het verpakken
van dozen, software en mediaprodukten, grafische
produkten zoals hardcoververboeken ed.
Met toevoersystemen zijn afhankelijk van model en
uitvoering maximale snelheden tot 130 takten per minuut
door middel van toevoerband, staurollenbaan of
meenemerbaan.

* je nach Produkt
und Ausstattung
*afhankelijk
van produkt
en uitvoering

Toevoersystemen + opties
BVM Zuig-schuif-oplegger
A 3535
Voor produkttoevoer direct op de
inloopband van de verpakkingsmachine.
Geschikt voor tijdschriften, catalogi,cd's,
dvd's en andere schuifbare produkten.

BVM Schuifsysteem*
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Op de inloopband van de Compacta
gemonteerd voor ronde produkten zoals
beker-deksels of plakbandrollen.
Eenvoudig demonteerbaar, zodat de
inloopband, afhankelijk van toepassing,
als toevoerband of als schuifsysteem
gebruikt kan worden.
*Gepatenteerd systeem.

Groeppeer- en
toevoerstation

BVM Etiketteersysteem
Voor het aanbrengen van etiketten, voorbedrukt, of
afhankelijk van uitvoering uitgerust met druksysteem.
Drukbeeldsturing.

Folie vouwbok

Straffpakker - Banderolleermachine
De Straffpakker en banderollermachine serie. Door het verwerken van vlakfolie wordt
een banderolleer verpakking gemaakt. Afhankelijk van model en uitvoering in lijn of met
haakse toevoer. Ook als combimachine, half- of volautomatisch, wij leveren verpakkingsmachines voor de meest uiteenlopende produkten.
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Combibanderolleermachines
Lasbreedte 600 – 800 mm
Capaciteit tot ca. 17 takten/min*

Banderolleermachines
Lasbreedte 400 – 1600 mm*
Capaciteit tot ca. 45 takten/min*

Straffpakker
Lasbreedte 400 – 1600 mm*
Capaciteit tot ca. 30 takten/min*
* je nach Produkt und Ausstattung

*afhankelijk van produkt en uitvoering.

Handling- en transportsystemen
Afhankelijk van klantenwens worden handling-, toevoer-, separeer-, groeppeer-, stapel-,
en transportsystemen gefabriceerd.
Aangedreven frictierollenbaan
Transportsystemen tot aan de verpakkingsmachine en aftransport van de
verpakte produkten per stuk, gestapelt of
als bundel.

Rollenbaan

Frictie rollenbaan voor de toevoer van de
produkten naar de verpakkingsmachine
vanuit een aaneen gesloten rij.

Afschuifstation met rollenbaan.

Niet aangedreven rollenbanen in
verschillende uitvoering, afhankelijk van
het produkt.

Rollenbaan

Pneumatisch afschuifsysteem voor het
wegtransporteren van verpakte produkten haaks in, 90° hoek.
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Mailmaster
De Mailmaster zorgt voor innovatie en effectieviteit in uw post verzendmailingen.
De Mailmaster werkt volgens het vormschouderprincipe met vlakfolie en
maakt een strakke verpakking om uw produkten.
De installatie is speciaal voor het verpakken van
tijdschriften, catalogi, prospectussen en mailing produkten
voor verzending ontworpen.
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Doordat er zeer strak om een produkt verpakt kan worden vervalt het
krimpen van de verpakking.
De branches waarvoor deze machine uitermate geschikt is zijn o.a.
grafische sector, logistieke sector, mailing sector en postverzending.
Door het inzetten van adresseersystemen kan de perfekte lijn voor
postverzending samengesteld worden tot een capaciteit van 130 verpakkingen per minuut.

Continu meelopende dwarslas
Vacuümopener
Folie rolsysteem met
vlakfolie

*afhankelijk van produkt en uitvoering.

Opstellingsvoorbeeld

Toevoersystemen + opties
BVM zuig-schuif-oplegger A3535
Voor tijdschriften, catalogi, etc.

Servo-frictie-oplegger
Voor cd's in kartonnensleeve, kaarten,
gehechte brochures en gevouwen produkten
etc. (produkt- en modelafhankelijk)
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BVM Autoloader
Voor een continu, volautomatische toevoer
van de BVM zuig-schuif-oplegger.

Stapelstation
Voor het ontstapelen of opstapelen van produkten.

Rotatie-trommeloplegger
Voor enkele bladen
80g/m², gehechte
brochures en gevouwen produkten.
tot 6mm dikte
(produktafhankelijk)

Traypakker - Wraparoundpakker
De Tray- of Wraparoundpakker serie. Vanaf een plano karton wordt in 4 stations of een
tray of een gesloten karton gemaakt. Kartonsluiting door middel van hot melt.
Afhankelijk van model en uitvoering in lijn of met haakse toevoer. Hoog effectief rendement
van de installatie door digitaal nokkenschakelsysteem die direct communiceerd met de
plc.
Traypakker
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Wraparoundpakker

max. formaat 350 x 450 x 335mm (L x B x H in doorlooprichting)
Capaciteit afhankelijk van produkt en formaat tot 28 takten/min*
1

1

*afhankelijk van uitvoering

Krimptunnel
De staafketting transport
van de BVM krimptunnel
is standaard uitgevoerd met
hittebestendige transportstaven, bekleed met
siliconenslang.
Draadvlechtband, hittebestendige kunststofgaasband
of draaiende tunnelstaven
voor het verwerken van
heldere krimpfolie zijn optioneel leverbaar.

Opstellingsvoorbeeld
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De transportsnelheid is op het
bedieningspaneel traploos
regelbaar.
SC 45
30 SD

Traploze registerverstelling van de
onderluchtstroom
voor een optimaal
krimpresultaat.

Opstellingsvoorbeeld

SC 45
30

De luchtstroom
(binnen in de
krimptunnel) is
door dubbele
luchtgeleidingskleppen gescheiden en van buitenaf instelbaar.

Een digitale temperatuurregelaar staat garant voor de instelling
van een constante temperatuur tot max.250 °C.
* afhankelijk van produkt en uitvoering.

Locatie

Ferdinand-Lassalle-Straße 62 · D-72770 Reutlingen
(Betzingen – Industriegebiet West)
Telefon: (+49) 0 71 21/9 16 50 · Telefax (+49) 0 71 21/91 65 44
E-Mail: info@bvm-brunner.de
Internet: www.bvm-brunner.de

BRUNNER GMBH u. Co. KG
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Kantoor en produktie locatie:
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Uw aanspreekpartner:

