
AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113., Tel.: + 36 1 204-4368 · Fax: + 36 1 204-4367,

e-mail: amco@amcokft.com · Honlap: www.amcokft.com · Webáruház: www.amcokft.hu

CSO
M

A
G

O
LÁ

ST
EC

H
N

OLÓGIÁK  •   PACKAGIN
G

 TEC
H

N
O

LO
G

IES

CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIÁK  •  PACKAGING TECHNOLOGIES

www.amcokft .com

PARTNER
A CSOMAGOLÁSBAN!

PARTNER
IN PACKAGING!

www.amcokft .com

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
H-1117 Budapest, Budafoki út 111-113.

Tel.: +36 1 204-4368 · Fax: +36 1 204-4367
e-mail: amco@amcokft.com · www.amcokft.com

Webáruház: www.amcokft.hu

MEGNYÍLT AZ AMCO ÚJ

CSOMAGOLÁSTECHNIKAI

WEBÁRUHÁZA!

WWW.AMCOKFT.HU

http://www.amcokft.hu


2

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113., Tel.: + 36 1 204-4368 · Fax: + 36 1 204-4367,
e-mail: amco@amcokft.com · Honlap: www.amcokft.com · Webáruház: www.amcokft.hu

Tisztelt Vevőink, tisztelt Partnereink!

Az AMCO Kft. “Partner a Csomagolásban” – egy egyszerű 
mottó, amely felett el lehet könnyen siklani, ám ezek a 
szavak hűen tükrözik cégünk küldetését és azt a filozófiát, 
amelyre tevékenységünket alapozzuk. Kik vagyunk? Mik a 
célkitűzéseink? Hogyan tudjuk partnereinket támogatni munkájukban?

·  Az AMCO Magyarország egyik legfontosabb csomagológép és 
-anyag forgalmazója.

·  Az ország egyik legnagyobb csomagolóipari bemutatótermével 
büszkélkedhetünk, ahol különböző csomagolástechnológiai megol-
dásokat lehet kipróbálni és megbeszélni.

·  Vevőinknek díjmentes konzultációt nyújtunk és sok esetben segéd-
kezünk a vevő számára legoptimálisabb csomagolási megoldások 
meghatározásában.

·  Az AMCO főként a közép- és kisvállalkozó gyártó cég szektorra 
fókuszál, szolgáltatásainkkal segítjük őket a nagy multi cégekkel 
szembeni piaci versenyképességük megtartásában.

·  Az AMCO ügyfél központú szemléletre törekszik, mely következté-
ben elhivatottságot érzünk a vevő igényeinek kielégítésére, a kivá-
lasztási folyamattól az üzemelés teljes időtartama alatt, beleértve 
a garancia időn túli időszakot is. 

Szolgáltatásaink és technológiáink alapvetően a legtöbb csomagolással 
járó ipari  szektorban alkalmazhatóak. Egy párat említve az élelmiszer és 
üdítő ipar kínálatunkat, könnyűipar, nyomdászat és számos egyéb terület. 
Ezt a sokoldalúságot az teszi lehetővé, hogy technológia kinálatunkat az 
egyes iparágak közös és eltérő csomagolási szükség-leteinek figyelembe 
vételével alakítottuk ki.

Ajánlataink:
·  Csomagológépek és rendszerek;
·  Csomagolóanyagok;
·  Szakszerviz a garanciaidő alatt és azt követően is;
·  Ingyenes konzultáció, tanácsadás,  csomagolás tervezés és próba-
csomagolás;

·  Gép bérlet és lízing lehetőség;
·  Használt és felújított csomagológépek forgalmazása.

Ezen kiadványunkban, a közép-kelet európai piacon szerzett sok éves 
tapasztalatunkra alapozva szeretnénk bemutatni a kis- és középvállal-
kozások számára hasznosnak bizonyult csomagolástechnikai megoldá-
sainkat. Meggyőződésünk, hogy ezek a rendszerek a csomagolási szük-
ségletek széles skáláját lefedik. Reméljük, hogy Ön is hasznosan forgatja 
ismertetőnket, valamint meglátogatja honlapunkat, ahol részletesebb  
tájékoztatót talál termékeinkről.
Szívesen látjuk bemutatótermünkben, ahol csomagolási elképzeléseit 
a gyakorlatban is kipróbálhatja, valamint segítségünkkel az Önnek leg-
megfelelőbb, leggazdaságosabb csomagolástechnikai megoldásokat ta-
láljuk meg.

Reméljük, hogy látogatásával megtisztel bennünket.
Magyar Kálmán

igazgató

Dear Customers, Dear Partners,

AMCO Kft., “PARTNER IN PACKAGING”, a simple and easily  
bypassed statement. But please read it again! In fact, these 
few simple words truly state our mission and our operational 
philosophy. Who are we? What are our goals? How can we help  

and support you?
·  AMCO is one of Hungary’s most important distributors in packaging 
equipments and supplies. 

·  We feature one of the largest show-room in the country, where dozens 
of different packaging methods could be tested and discussed.   

·  We offer free consultation to our customers and, in many cases, assist 
them to decide the best approach to package their products.

·  AMCO’s focus is on the mid and small manufacturing sector, our servi- 
ces help them to be competitive against large multinational companies 
using expensive packaging technologies.

·  The company thrives for CUSTOMER FOCUS. This means we are dedi-
cated to support our customers fully from the selection process of their 
technology, through their post market needs, during and after the war-
rantee period.

Essentially the services and technologies offered by AMCO are useful to 
most industry sectors manufacturing products which require packaging. 
They include the food and beverage industry, light manufacturing, print-
ing and many other areas. The reason for this versatility is that our tech-
nologies cross over industry lines and most of our systems are useful in 
several unrelated industry sectors. 

We offer – 
·  Packaging machines and systems;
·  Packaging materials;
·  Dedicated technical services during and after the warrantee period;
·  Free consultation and test runs for package design and development;
·  Rental and leases of packaging systems;
·  Sales of used and refurbished machines.

In this pamphlet, we review 15 technologies, which we identified during 
our long experience in the Central and Eastern European market as most 
useful to our mid and small manufacturing customers. It is our belief that 
these systems will satisfy almost all packaging needs. 
We hope our partners will find this brief review informative and they will 
be encouraged to visit our web site, contact us and come to our show-
room to test their ideas and find the best and most cost efficient techno-
logy for their products. 
We will solve their – your - packaging challenges together! 

We hope you will honor us with your visit.
Kalman Magyar

Director
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Iparágak szerinti csomagolási technológiák
– Tartalomjegyzék –

• Zsugorfóliázás
• Ölelő- (burkoló) fóliázás
• Egységrakomány rögzítés
   fóliázással
• Pántolás
• Bandázsolás (övezés)
• Tasakzárás
• Vákuum-csomagolás 
• Doboz formázás és zárás
• Tálcás étel-csomagolás
• Formázó-töltő-záró gépek 
• Fólia-hegesztők
• Ragasztószalag adagolók

4 oldal
5 oldal
6 oldal

7 oldal
8 oldal
8 oldal
9 oldal

11 oldal
11 oldal
12 oldal
13 oldal
14 oldal

• Zsugorfóliázás
• Ölelő- (burkoló) fóliázás
• Egységrakomány rögzítés
     fóliázással
• Pántolás
• Bandázsolás (övezés)
• Tasakzárás
• Vákuum-csomagolás 
• Doboz formázás és zárás
• Formázó-töltő-záró gépek 
• Hordfül (fogófül) felhordás
• Fólia-hegesztők
• Térkitöltők
• Ragasztószalag adagolók

4 oldal
5 oldal
6 oldal

7 oldal
8 oldal
8 oldal
9 oldal

11 oldal
12 oldal
13 oldal
13 oldal
14 oldal
14 oldal

• Zsugorfóliázás
• Egységrakomány rögzítés
   fóliázással
• Pántolás
• Bandázsolás (övezés)
• Tasakzárás
• Doboz formázás és zárás
• Formázó-töltő-záró gépek 
• Fólia-hegesztők
• Ragasztószalag adagolók

4 oldal
6 oldal

7 oldal
8 oldal
8 oldal

11 oldal
12 oldal
13 oldal
14 oldal

• Zsugorfóliázás
• Ölelő- (burkoló) fóliázás
• Egységrakomány rögzítés
     fóliázással
• Pántolás
• Bandázsolás (övezés)
• Tasakzárás
• Doboz formázás és zárás
• Formázó-töltő-záró gépek 
• Fólia-hegesztők
• Térkitöltők
• Ragasztószalag adagolók

4 oldal
5 oldal
6 oldal

7 oldal
8 oldal
8 oldal

11 oldal
12 oldal
13 oldal
14 oldal
14 oldal

• Ölelő- (burkoló) fóliázás
• Egységrakomány rögzítés
   fóliázással
• Bandázsolás (övezés)
• Tasakzárás
• Vákuum-csomagolás 
• Doboz formázás és zárás
• Tálcás étel-csomagolás
• Formázó-töltő-záró gépek 
• Fólia-hegesztők

4 oldal
6 oldal

8 oldal
8 oldal
9 oldal

11 oldal
11 oldal
12 oldal
13 oldal

• Zsugorfóliázás
• Ölelő- (burkoló) fóliázás
• Egységrakomány rögzítés
     fóliázással
• Pántolás
• Bandázsolás (övezés)
• Tasakzárás
• Vákuum-csomagolás 
• Skin csomagolás
• Blister csomagolás
• Doboz formázás és zárás
• Formázó-töltő-záró gépek 
• Fólia-hegesztők
• Térkitöltők
• Ragasztószalag adagolók

4 oldal
5 oldal
6 oldal

7 oldal
8 oldal
8 oldal
9 oldal

10 oldal
10 oldal
11 oldal
12 oldal
13 oldal
14 oldal
14 oldal

• Zsugorfóliázás
• Ölelő- (burkoló) fóliázás
• Egységrakomány rögzítés
   fóliázással
• Pántolás
• Doboz formázás és zárás
• Formázó-töltő-záró gépek 
• Hordfül (fogófül) felhordás
• Térkitöltők
• Ragasztószalag adagolók

4 oldal
5 oldal
6 oldal

7 oldal
11 oldal
12 oldal
13 oldal
14 oldal
14 oldal

• Zsugorfóliázás
• Ölelő- (burkoló) fóliázás
• Egységrakomány rögzítés
   fóliázással
• Pántolás
• Doboz formázás és zárás
• Fólia-hegesztők

4 oldal
5 oldal
6 oldal

7 oldal
11 oldal
13 oldal

Élelmiszeripari és sütőipari termékek 
fogyasztói, gyűjtő és szállító csomagolása

Vegyi- és műanyagipari termékek 
fogyasztói, gyűjtő és szállító csomagolása

Textilipari termékek fogyasztói,
gyűjtő és szállító csomagolása

Nyomdaipari és papíripari termékek 
fogyasztói, gyűjtő és szállító csomagolása

Vendéglátó egységek, konyhák
élelmiszer csomagolása és tárolása

Műszaki termékek fogyasztói,
gyűjtő és szállító csomagolása

Italok gyűjtő
és szállító csomagolása

Építőipari termékek gyűjtő
és szállító csomagolása

• Zsugorfóliázás
• Ölelő- (burkoló) fóliázás
• Egységrakomány rögzítés
   fóliázással
• Pántolás
• Doboz formázás és zárás
• Formázó-töltő-záró gépek 
• Térkitöltők
• Ragasztószalag adagolók

4 oldal
5 oldal
6 oldal

7 oldal
11 oldal
12 oldal
14 oldal
14 oldal

Logisztika / raktározás / gyűjtő
és szállító csomagolás
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MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK? APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

A zsugorfóliázás a legsokoldalúbb és legpraktikusabb csomagolási 
technika, mely megvédi a terméket és tetszetősségét kiemeli. Ennek a 
technológiának az alkalmazása termékenként változó. A zsugorfóliázást 
tekinthetjük a leggazdaságosabb megoldásnak temékek szakszerű és 
piacképes csomagolására.

A zsugorfóliázási rendszeren belül különböző csomagolási eljárások vannak, 
melynek kiválasztásában a termelési kapacitás a fő meghatározó elem. 

Alapvetően a zsugorfóliázás két fő lépésből áll:
(a)   a termék féltömlő fóliával történő burkolása és a fólia lehegesztése, 

mely a gép kapacitásának függvényében 3-6 másodpercet vesz igénybe;
(b)   a fólia zsugorítása a termékre (10-20 másodperc);

A zsugorfóliázás technológiái a következőek:
a.   “Egylépéses” rendszerek: hegesztés és zsugorítás egy művelettel.  

Maximum teljesítmény percenként 6-8 csomag ill. termék.
b.   “Kétlépéséses” rendszerek: hegesztés és zsugorítás egymást követő 

művelettel. Maximum teljesítmény percenként 18-20 csomag, ill. 
termék.

c.   Automata rendszer: nagyüzemi termékcsomagolásban alkalmazzák. 
Teljesítmény maximum 30-40 csomag, ill. termék percenként. 
Speciális igényre előállított rendszerek esetén a percenkénti 
teljesítmény 70-80, sőt 100 darab is lehet.

A fenti zsugorfóliázó eljárásokban alkalmazott csomagoló fóliák 
specifikusak és próbacsomagolás elvégzése ajánlott.
Az AMCO által forgalmazott fóliák: PE (polietilén), PO (poliolefin) vagy 
PVC (polivinilklorid) alapú, egyrétegű vagy többrétegű féltömlő fóliák.

AMCO csomagológép rendszerek: 
SMIPACK, SMI Csoport, KALLFASS, Preferred

• Élelmiszeripar és sütőipar
• Italok csomagolása
• Nyomdaipar és papíripar
• Textilipar
• Logisztika / raktározás 
• Műszaki termékek csomagolása

• Vegyi- és műanyagipar
• Építőipar

• Food and baking industry
• Beverages packaging
• Printing and publishing
• Textile industry 
• Warehouse storage
 and distribution

• Technical products packaging
• Chemical and plastic industry
• Building materials
 and equipment 

Shrinkwrapping is simply the most versatile and practical packaging 
technology to protect a product and give it a attractive appearance. The 
variations to the methods we utilize this technique varies greatly. There 
are as many solutions as products. We may also consider shrinkwrap-
ping to be the most cost effective way to achieve a professionally looking 
product which is truly competitive on the market, on the store-shelf. 

In a simplistic way, the system one chooses to achieve the packaging re-
quirements depends on the required speed of production. 

Essentially shrinkwrapping consists of steps:
(a)   sealing a bag around the product, which may take 3-6 seconds; and 
(b)   shrinking the film around the product, which may require 10-20 seconds. 

The techniques in shrink-wrapping may be summarized:
a.   “One - step” systems - sealing and shrinking in one operation, can 

reach speeds up to 6-8 packages / minute.
b.   “Two - step” systems - sealing and shrinking are achieved in two phas-

es, with speeds up to 18-20 packages / minute.
c.   Automatic systems are used for faster speeds, up to 30-40 packages 

/ minute or with dedicated systems even up to 70-80 or even higher 
than 100 packages / minute.

The packaging film which may be used for each of the systems noted 
above, are specific and require special testing and consideration. They 
are usually PE (polyethylene), PO (polyolefin) or PVC (polyvinylchloride) 
based, manufactured in single or multiple layers.

AMCO systems: SMIPACK, SMI Group, KALLFASS, Preferred

ZSUGORFÓLIÁZÁS
– fogyasztói illetve gyűjtőcsomagoláshoz –

Gépek: www.amcokft.hu/zsugorfoliazogepek 
Anyagok: www.amcokft.hu/zsugorfoliak

SHRINKWRAPPING
– for consumer- and bundle packaging –

Machines: www.amcokft.hu/en/shrinkwrapping 
Materials: www.amcokft.hu/en/shrinkfilms

Smipack FP6000 automata zsugorfóliázó
gép T450 zsugoralagúttal

Smipack SL55 egylépéses zsugorfóliázó gép állványonZsugorfóliázott mintatermékek
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MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK? APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

• Élelmiszeripar és sütőipar
• Italok csomagolása
• Nyomdaipar és papíripar
• Logisztika / raktározás 
• Műszaki termékek csomagolása
• Vegyi- és műanyagipar
• Építőipar

• Vendéglátó egységek
 és konyhák
• Bio fűtőanyag (brikett)
• Szépségipar (kozmetika)
• Mezőgazdaság (takarmány)

• Food and baking industry
• Beverages packaging
• Printing and publishing
• Warehouse storage
 and distribution
• Technical products packaging
• Chemical and plastic industry

• Building materials
 and equipment 
• Foodservice and catering
 industry
• Biomass fuel production
• Beauty and cosmetics
• Agriculture manufacturing

Burkoló vagy ölelő fóliázással csomagolt termékek

Lényegében ölelőfóliázásnak (burkolásnak) tekinthető minden olyan 
folyamat, melynek során a méretre vágott csomagolóanyagból hajtoga-
tással alakítják ki a csomagolást a termék köré. A burkolat zárása ugyan-
akkor a hajtogatáson kívül hegesztéssel történik. Különbséget kell tenni 
a teljes és a részleges burkolás között, az utóbbi az övezés (bandázsolás).
Burkolócsomagolásra az olyan termékek alkalmasak, melyek alaktartóak 
és egyenletes, sima felületűek. Gyakori az is, hogy a burkolat csak 
másodlagos csomagolás, azaz a terméket előzőleg már egy másik 
csomagolóeszközbe, például dobozba helyezik. Az eljárás fogyasztói 
illetve gyűjtőcsomagolások kialakítására egyaránt elterjedt. Ennek 
a csomagolási formának a fő szempontja inkább a szállíthatóság és 
nem a külcsín kiemelése. Az ily módon csomagolt termékek könnyen 
beazonosíthatóak, mivel a fólia nem fedi teljesen a csomagolt termekeket, 
két oldalon nyitott, ez által könnyen mozdítható.
 
Alacsony költségű, félautomata berendezések vannak kisebb teljesítmé-
nyű csomagoláshoz (8-10 csomag percenként). Automata csomagoló 
soroknál percenként 100 termék besorolása és csomagolása is elérhető. 

Az AMCO által forgalmazott fóliák: rendszerint nyomatlan vagy nyomta-
tott PE (polietilén) síkfólia.

AMCO csomagológép rendszerek: 
SMIPACK, SMI Csoport, AVC, Italdibipack, Strojplast, Mimi

Sleeve-wrapping, which is a version of the shrink-wrap technology, is the 
most useful method for bundling products and protecting them, making 
them suitable for shipment. This method is also used heavily to prepare 
packages for discounting and special sales promotions. Usually the pur-
pose of this packaging is not to make the product decorative, instead, 
to make it practical for shipment. These products are easily recognized 
because the packaging film does not cover the entire product, but it is 
open on two sides, and may be easily transported, 

Inexpensive solutions may be available for low speed operations (8-10 
packages / minute), however automatic and dedicated systems can reach 
speeds up to over 100 packages / minute.

Normally unprinted or printed PE (polyethylene) shrink-film is utilized 
for these packages.

AMCO systems: 
SMIPACK, SMI Csoport, AVC, Italdibipack, Strojplast, Mimi

ÖLELŐ VAGY 
BURKOLÓ CSOMAGOLÁS

– fogyasztói illetve gyűjtőcsomagoláshoz –
www.amcokft.hu/oleleoburkolofoliazogepek 

SLEEVEWRAPPING
– for multiple bundle packaging –

www.amcokft.hu/en/sleevewrapping 

Smipack BP600
burkoló-fóliázó gép
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Logistics of shipping products require, in most cases, to be placed on pal-
lets. The products must be fixed in order to secure them and protect 
them during shipment. Pallet-wrapping may be achieved by the following 
technologies:

a.    Stretch film – wrapped around the pallet in a rotary fashion. This 
technology is the most practical and cost efficient method for pallet 
containment. Simple solutions are available for low speed operations 
(10-20 pallets / hour) or the range goes up to fully automatic sys-
tems (30-40 pallets / hour). Simply described the pallet is rotated 
and a film delivery carriage, moving vertically on a column, applies 
the stretch film. 

b.    Stretch hood – placed around the pallet. The stretch hood protec-
tion for pallets is a recently developed technology, its advantage is 
that the speeds of packaging are increased, but the technique requires 
expensive equipment and is not cost effective to most operations. 

c.    Shrink hood – placed around the pallet and using a heat gun or an 
oven to shrink the hood and  secure the product to  the pallet. Heat 
shrinking hoods to fix the pallets are widely used for heavy and not 
heat sensitive products. The shrinking of the protective film onto 
the pallet may be achieved with an inexpensive hand tool, like the 
Shrinkfast Heat Gun or a more automated rotating system, as well as 
a heating chamber oven.

AMCO Kft. offers the complete line of these systems from the simple 
hand tools to the completely automated lines.

The packaging film is usually PE (Polyethylene) for these technologies, 
however it is extruded under different circumstances in order to achieve 
either the stretch or shrink characteristics. There are many versions avail-
able of these films at different costs, therefore it is advisable to select the 
most cost efficient film to match the packaging machine as well as the 
pallet protection requirements for the specific application. 

AMCO systems: FILMA, CYKLOP, SHRINKFAST, DENTZ, MESSERSI, SIAT

EGYSÉGRAKOMÁNY
RÖGZÍTÉS FÓLIÁZÁSSAL

– fogyasztói illetve gyűjtőcsomagoláshoz –
Gépek: www.amcokft.hu/rakomanyrogzitogepek 

Anyagok: www.amcokft.hu/sztreccsfoliak

PALLET-
WRAPPING

AND PALLET 
PROTECTION

– for consumer- and bundle packaging –
Machines: www.amcokft.hu/en/palletwrapping 

Materials: www.amcokft.hu/en/stretchfilms

A termékek szállítási logisztikája legtöbb esetben raklapra helyezést 
követel. Alapvető követelmény, hogy a termékek szállítás folyamán 
rögzítve és védve legyenek. 

A fóliás rakományrögzítés a következő eljárásokkal érhetők el:
a.    Nyújtható (sztreccs) fólia – a raklapra körbe tekerve a nyújtható-

fóliás rakományrögzítés egyszerűen elvégezhető, akár kézzel, akár 
automata berendezéssel. Megfelelően rögzíti a rakományt. Mivel a 
sztreccsfóliázó berendezések általában csak a rakomány oldalát vé-
dik, esetenként ajánlott a fedőfólia használata. Ez a technológia a leg-
praktikusabb és anyagilag leggazdaságosabb. Berendezések léteznek 
kis teljesítménytől kezdődően (5-10 raklap óránként) automata rend-
szerekig (30-40 raklap óránként). A művelet röviden a raklap forgatá-
sából és a feszített fóliának egy tartó oszlopon fel és le mozgásából és  
a raklapra tekeredéséből áll. 

b.    Nyújtható (sztreccs) fólia sapka – a raklapra fentről ráhúzva.  
A nyújtható fólia sapka egy újonnan kifejlesztett technológia. Előnye, 
hogy nagyobb teljesítményt lehet vele elérni, de egy drágább beren-
dezést igényel. 

c.    Zsugorsapka – befedi a raklapot és egy hőpisztoly segítségével rá-
zsugorítható a raklapra. Raklapos egységrakományok zsugorsapká-
val történő rögzítése nagyrészt súlyos és nem hőérzékeny termékek 
esetében gyakori eljárás (pld. tégla). A fólia zsugorítása történhet egy 
kedvező árfekvesű kézi eszközzel - mint például a Shrinkfast hőpiszoly 
- vagy egy automatizált forgó rendszerrel, illetve hőkamra segítségével.

Ezekre a technológiákra leginkább alkalmazott csomagolóanyag a PE 
(polietilén) alapú fólia, mely különleges eljárással készül, hogy a megfe-
lelő feszítési és zsugorodási tulajdonságokkal rendelkezzen. Számos típus 
létezik különboző árkategóriában. Tanácsos a csomagológép, a raklap és 
a termék szempontját figyelembe venni a megfelelő típus kiválasztásakor.  

AMCO csomagológép rendszerek: 
FILMA, CYKLOP, SHRINKFAST, DENTZ, MESSERSI, SIAT

SIAT F1 félautomata
egységrakomány
sztreccsfóliázógép

Shrinkfast 975
zsugorpisztoly

Shrinkfast 998 
zsugorpisztoly

FILMA FP/10-T
sztreccsfóliás rakományrögzítő

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK? APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

• Élelmiszeripar és sütőipar
• Italok csomagolása
• Nyomdaipar és papíripar
• Textilipar
• Logisztika / raktározás 
• Műszaki termékek csomagolása
• Vegyi- és műanyagipar
• Építőipar

• Vendéglátó egységek
 és konyhák
• Gyógyszeripar
• Szépségipar (kozmetika)
• Mezőgazdaság (takarmány)

• Food and baking industry
• Beverages packaging
• Printing and publishing
• Textile industry 
• Warehouse storage
 and distribution
• Technical products packaging
• Chemical and plastic industry

• Building materials
 and equipment 
• Foodservice and catering
 industry
• Pharmaceutical industry
• Beauty and cosmetics
• Agriculture manufacturing



7

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113., Tel.: + 36 1 204-4368 · Fax: + 36 1 204-4367,

e-mail: amco@amcokft.com · Honlap: www.amcokft.com · Webáruház: www.amcokft.hu

Amennyiben megfelelő feszességgel használják, a pántolás ideális mód-
szer a gyűjtőcsomagolások és az egységrakományok megerősítésére, 
rögzítésére. A túlságosan laza pántolás haszontalan, a túl szoros pedig 
átvágva a dobozt kárt okozhat a termékben.
A pántszalag felhordásához a manuális megoldástól, a teljesen automati-
zált rendszerekig terjedő csomagolási technológiák léteznek.

A pántológépek az alábbi kategóriákba sorolhatók:
a.    Manuális mechanikus gépek: kézileg történő pántfeszítés, 

fémkapoccsal történő lezárás.
b.    Manuális elektronikus gépek: melyek hálózati kapcsolattal vagy 

akkumulátorral működnek. A pantszalag feszítés manuális vagy 
automatikus, a zárása pedig hőhegesztéssel történik.

c.    Félautomata rendszerek: a terméket egy rakodóasztalra helyezzük, 
ahol a pántszalagot a termék köré húzzuk, majd a hegesztő 
egységhez érintve a gép automatikusan feszíti és zárja (dörzsölés által 
kifejlesztett hőhegesztéssel) a szalagot. Vannak rendszerek, amelyek 
automatikusan helyezik a pántot a termék köré, míg a termék 
elhelyezése manuálisan történik.

d.    Automata rendszerek: a termék automatikusan futószalagon kerül az 
automata pántoló gép alá, és a teljes folyamat automatikusan történik.

Pántszalag típusok:
•    A polipropilén (PP) alacsony költségű, könnyen kezelhető, de csupán kis 

leszorító erő fejthető ki vele, mielőtt elszakadna. 
•    A poliészter (PET) pántoló a polipropilénnél kisebb mértékben nyúlik 

magas hőmérsékleten, erősebb, és tulajdonságait nedves állapotban 
is megtartja. Kedvező ára miatt sok esetben helyettesítheti az acélt. 

•    A fémpántolás felel meg leginkább a szélsőségesen nehéz rakományoknak, 
mivel nem nyúlik. Ezt azonban csak fadobozok esetén ajánljuk.

•    A textil pántszalagok hasonló szakító szilárdsággal rendelkeznek, viszont 
a fémmel ellentétben nem sértik meg szállítás közben a terméket.

AMCO csomagológép rendszerek: EXTEND, STRAPACK, CYKLOP, 
SIAT, MESSERSI, URMAK, CARISTRAP

Using plastic, textile or metal straps to protect and hold the products 
together or fix them to pallets, are inexpensive and useful techniques 
for product protection and shipping. This technology is also ranges from 
manual operation to completely automatic systems. 

These may be grouped into these categories:
a.    Manual system uses manual tensioning and crimping the strapping 

material with a metal clip or brace. 
b.    Manual system utilizing a hand tool which either manually or auto-

matically tensions the strap and seals it with heat produced by fric-
tion.

c.    Semi automatic system, which uses a table where the product is 
placed and strap is automatically tensioned and sealed by heat. Some 
systems will automatically place the strap  around the product and 
heat-seal it, but the placement of the product is manual.

d.    The automatic systems deliver the product or the pallet by a conveyor 
and accomplish the strapping operation automatically. 

The strapping material used for this technology may be plastic: PE (Poly-
ethylene), PET (Polyethyltriptophane), Textile (woven or glued) or steel. 
It is useful to remember that each application has distinct advantages 
and disadvantages.

AMCO systems: EXTEND, STRAPACK, CYKLOP, SIAT, MESSERSI, 
URMAK, CARISTRAP

PÁNTOLÁS
– gyűjtőcsomagolásoknál,

valamint egységrakományoknál –
Gépek: www.amcokft.hu/pantologepek 

Anyagok: www.amcokft.hu/pantszalagok

STRAPPING
– of products and pallets –

Machines: www.amcokft.hu/en/strappingmachines 
Materials: www.amcokft.hu/en/strapping

SIAT GT-ONE Akkumulátoros pántológép

StraPack i10
Félautomata pántológép

Strapack JK-5
keretes automata
pántológép

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK? APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

• Élelmiszeripar és sütőipar
• Italok csomagolása
• Nyomdaipar és papíripar
• Textilipar
• Logisztika / raktározás 
• Műszaki termékek csomagolása
• Vegyi- és műanyagipar

• Építőipar
• Vendéglátó egységek
 és konyhák

• Food and baking industry
• Beverages packaging
• Printing and publishing
• Textile industry 
• Warehouse storage
 and distribution
• Technical products packaging

• Chemical and plastic industry
• Building materials
 and equipment 
• Foodservice and catering
 industry
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BANDÁZSOLÁS (ÖVEZÉS)
– fogyasztói illetve gyűjtőcsomagoláshoz –

Gépek: www.amcokft.hu/bandazsologepek  
Anyagok: www.amcokft.hu/bandazsszalagok

STRAPPING
– of products and pallets –
Machines: www.amcokft.hu/en/bandingmachine 
Materials: www.amcokft.hu/en/banding

TASAKZÁRÁS - KLIPSZ
ÉS TWIST ELJÁRÁSSAL

– fogyasztói csomagoláshoz –
Gépek: www.amcokft.hu/tasakzarotasaknyitogepek 

Anyagok: www.amcokft.hu/tasakzaroszalagok

CLIPS AND TWIST
BAG CLOSURES

– for consumer packaging –
Machines: www.amcokft.hu/en/bagclosures 
Materials: www.amcokft.hu/en/bagsealing

Bandázsolás egy tetszetős csomagolási eljárás, mely részleges burkolás-
sal fogja össze a termékeket és bizonyos alkalmazásban “dézsma mentes-
sé” teheti. Címkézés és reklámozás szempontból is hasznos eljárás. 
A bandázsolás során egy övet helyezünk el a termék(ek) köré. A termé-
keket be kell helyezni a bandázs-szalag adagoló gépbe, az eljárás pedig 
automatikusan történik. A szalag zárása hőhegesztéssel vagy ultrahan-
gos hegesztéssel történik. 
Az AMCO Kft félautomata és automata övező gépeket kínál partnereinek.
A bandázs-szalag anyaga lehet papír, vagy műanyag. Mindkettő nyom-
tatható.

AMCO csomagológép rendszerek: ATS, AKEBONO

Ezek az egyszerű, de hatékony technológiák leginkább a sütőiparban és az 
édesiparban használatosak. 
A twist (a zárást sodrással kialakító) eljárás során egy fémszállal erősített 
műanyag huzal darab zárja a tasak száját. 
A klipszelő gép két fémszállal erősített drót darabból levágott gyűrűt al-
kalmaz a zsák vagy tasak lezárására. 
A klipsz technológiánál egyszerű opcióval fel lehet tüntetni a szavatos-
sági időt. 
A művelet gyorsasága és könnyedsége – pneumatikus hajtás, elektromos-
ság-mentesség – teszi nagyon hasznossá ezt a technológiát. 
A lezáró anyag egy erre a célra kifejleszett egy vagy kettős drót huzallal 
ellátott PE (polietilén) vagy PP (polipropilén) szalag.

AMCO csomagológép rendszerek: COMIPAK

Banding is an attractive packaging 
technology to bundle products or 
make them temper-evident, it is 
also useful in labeling and adver-
tising. The technique involves a 
band which is applied around the 
package(s) automatically once it is 
placed in the banding machine. The 
sealing of the bands may be accom-
plished by heat or ultrasound energy. Semi-
manual as well as automatic systems are available from AMCO Kft. 
The banding material may be paper or plastic based, either plain or printed.

AMCO systems: ATS, AKEBONO

These simple but effective technologies are mostly used in bakery prod-
uct protections. The TWIST application involves a single wire strand ap-
plied and twisted to close a bag with the product inside. The CLIPPING 
machine uses a band material with a dual wire strand, it is applied to 
close the bag, which contains the product inside. Both of these systems 
can accomplish expiration date stamping although the CLIP system han-
dles it easier. The speed and trouble free operation of the systems makes 
them popular, these are mostly pneumatically driven machines and operate 
without electricity. 
The packaging materials used in these applications are either PE (Poly-
ethylene) or PP (Polypropylene) bags and the closure materials are either 
single wire or dual wire band specially developed for these applications.

AMCO systems: COMIPAK

COMIPAK 104 TW
twist tasakzárógép

Klipsz szalag pneumatikus 
dátumnyomtatással

Bandázsolással
összefogott termékek

COMIPAK M-408PL Elektromos 
klipsz tasakzáró gép opcionális 
dombornyomásos vagy tintás 
dátumnyomtatóval

Klipsz szalag tintás 
dátumnyomtatással

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK?

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK?

APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

• Élelmiszeripar és sütőipar
• Nyomdaipar és papíripar
• Textilipar
• Műszaki termékek csomagolása

• Vegyi- és műanyagipar
• Gyógyszeripar

• Élelmiszeripar és sütőipar
• Nyomdaipar és papíripar
• Textilipar
• Műszaki termékek csomagolása

• Vegyi- és műanyagipar
• Vendéglátó egységek
 és konyhák

• Food and baking industry
• Printing and publishing
• Textile industry 
• Technical products packaging

• Chemical and plastic industry
• Pharmaceutical industry

• Food and baking industry
• Printing and publishing
• Textile industry 
• Technical products packaging

• Chemical and plastic industry
• Foodservice and catering
 industry
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VÁKUUM-
CSOMAGOLÁS

– élelmiszer és egyéb termékek
fogyasztói csomagolásához –

Gépek: www.amcokft.hu/vakuumcsomagologepek 
Anyagok: www.amcokft.hu/vakuumatasakok

VACUUM PACKAGING
– for food or non-food applications –

Machines: www.amcokft.hu/en/vacuumpackaging 
Materials: www.amcokft.hu/en/vacuumbags

A vákuumcsomagolási technológia hidegtárolással alkalmazva lehetővé 
teszi az élelmiszerek minőségének hosszú idejű megőrzését. 
A nem élelmiszeripari termékek esetén megvédi a temékeket a káros 
külső hatásoktól (pl. nedvesség, pára). A vákuumcsomagológép típusok 
egyszerű külső vákuumozóktól, a teljesen automata kamrás vagy 
horizontálisan haladó rendszerekig változnak. 
Az eljárás során a terméket egy speciális tasakba helyezzük, amely 
a vákuumozás során teljesen körbefogja azt és elzárja az oxigéntől. 
A tasak légmentesen záró műanyagból, alumíniumból vagy a kettő 
kombinációjából álló fóliából készül. 

Bizonyos eljárásoknál vedőgázzal (nitrogén és/vagy széndioxid) cserélik ki 
az oxigént, ezáltal megakadályozva az aerob baktériumok szaporodását.

A vákuumcsomagolásra alkalmas fóliának az alábbi követelményeknek 
kell megfelelni:

·  hegeszthető;
·  gáz és vízgőz gátló (barrier).

A vákuumtasak alapanyaga többrétegű fólia, melynek egyik rétege 
hegeszthető PE (polietilén) vagy PP (polipropilén), valamint egy védő 
réteg PET (polietilén), PA (poliamid) vagy EVOH (etilvinilalkohol) alkotja. 
A vákuumtasak anyaga és minősége nagyban meghatározza a vákum-
csomagolás eredményét.

AMCO csomagológép rendszerek: 
MERCIER, VALKO, HENKELMAN, COLIMATIC

Vacuum packaging technology is used to either increase the shelf live of 
a food product or protect it from the atmospheric gases and/or mois-
ture. The system designs range from simple manual, external vacuum 
systems, to fully automatic systems with chamber or continuous hori-
zontal flow. The technology uses “barrier” bags to protect the product 
and eliminate the gas exchange; this is achieved by creating a vacuum 
inside the bag and seal it. In some application protective, modified at-
mospheric gas (nitrogen or CO2) or oxygen is placed inside with the bag. 
The vacuum and the removal of oxygen around the food product gener-
ally increases its shelf life four times, however if it is coupled with other 
preservation techniques, such as cooling or freezing, it may increase the 
shelf life much longer. 

As noted above, barrier film is needed to achieve effectiveness in vacu-
um-packaging. These films are multiple layers. Consisting of a sealable 
layer, usually PE (Polyethylene), PP (Polypropylene) and maybe a barrier 
layer either PET (Polyethylen terephthalate) or PA (Polyamide) or EVOH 
(Ethylene Vinyl Alcohol). These multiple layer films –which may be up to 
5 layers are either laminated or co-extruded. The quality of the packag-
ing materials are critical in this application and should be controlled.

AMCO systems: 
MERCIER, VALKO, HENKELMAN, COLIMATIC

Vákuumcsomagolt termékek. A termék szavatosságát akár két-háromszor 
hosszabb ideig megőrzi, mint vákuumcsomagolás nélkül.

HENKELMAN POLAR 2-75 vákuumgép
nagy méretű termékek csomagolásához

HENKELMAN BOXER42XL
vákuumgép

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK? APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

• Élelmiszeripar és sütőipar
• Műszaki termékek csomagolása
• Vegyi- és műanyagipar

• Vendéglátó egységek
 és konyhák

• Food and baking industry
• Technical products packaging
• Chemical and plastic industry

• Foodservice and catering
 industry
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SKIN CSOMAGOLÁS
– fogyasztói csomagoláshoz –

Gépek: www.amcokft.hu/skinblisterrendszerek

SKIN PACKAGING
– for consumer packaging –

Machines: www.amcokft.hu/en/skinandblisterpackaging 

BLISTER CSOMAGOLÁS
– fogyasztói csomagoláshoz –

Gépek: www.amcokft.hu/skinblisterrendszerek

BLISTER PACKAGING
– for consumer packaging –

Machines: www.amcokft.hu/en/skinandblisterpackaging

A skin csomagolási rendszer olyan pozitív fóliaformázási változat, ahol  
a szerszám szerepét maga a termék tölti be. A hagyományos értelemben 
vett, elsősorban iparcikkeknél – játékok, szerszámok, háztartási eszközök 
– alkalmazott csomagolási módnál a terméket megfelelő méretre vágott, 
nyomtatott és PVC-hez hegedő lakkal, rendszerint PVDC-vel bevont, lég-
áteresztő vagy perforált kartonlapra helyezik. A fóliát lágyulási hőmér-
sékletig melegítik, majd a fólia lepelszerűen bevonja a csomagolandó 
tárgyat. Ekkor a kartonon keresztül kiszívják a levegőt, így a nyomáskü-
lönbség hatására a fólia ráfeszül a termékre, és összeheged a bevont kar-
tonnal. Így lesz a termék csomagolása egyidőben tetszetős és dézsma-
mentes. Több termék egyidejű csomagolása esetén egy vágó művelettel 
készítünk egyedi csomagokat.
Alkalmas anyagok: nyomtatott vagy üres, bevont vagy nyers, esetleg 
perforált kartonlap valamint sajátosan kiképzett, a kartonlaphoz jól ta-
padó speciális skin fólia. 

AMCO csomagológép rendszerek: GENESI

A BLISTER csomagoláshoz a termék 
körvonalait követő, hőformázott műanyag 
fólia csomagolóeszközök különböző változatai, 
valamint a gyógyszereknél alkalmazott átnyomó 
csomagolások sorolhatók.
A BLISTER főként nem élelmiszeripari 
termékek megvédését szolgáló eljárás. Egy 
előre formázott kemény műanyag (PVC vagy 
PET) burkot borítunk a kartonlapra helyezett 
termékre. A kartonlapon lehet dekoráció, termék 
információ, így nagyon tetszetős és biztonságos 
csomagolást tudunk elérni. 
Lehet a teljes blister formát műanyagból 
készíteni és több darab terméket helyezni bele. A 
burok hegesztése egyszerűbb alkalmazásokban 
hővel történik, illetve PET vagy nagyobb 
termékeknél rádiófrekvenciával.

AMCO csomagológép rendszerek: GENESI

SKIN PACKAGING is a widely used method to protect and temper-proof 
non-food products  which are rigid and will maintain their shape under 
pressure. The process involves the placement of the product onto a card-
board. A plastic barrier material on top of the cardboard is heated and by 
applying vacuum the plastic sheet is pulled over the cardboard, thereby 
forming a protective layer around the product and fixing it to the card-
board. A cutting process may be required to separate multiple products 
during the operation. 
The materials which are used are cardboard paper (printed or non-print-
ed, treated with lacquer or not) possibly perforated to allow air through 
it,  and the barrier film specially developed for this application, which will 
adhere to the  cardboard.

AMCO systems: GENESI

BLISTER packaging is a process, which is 
mostly used for temper-proofing non-food 
products. The package configuration is also 
excellent for display purposes. The technique 
involves sealing an already pre-made blister 
(made either from rigid PVC or PET) onto a 
cardboard, which is sealed onto a cardboard 
or an other plastic sheet or shell. The card-
board is usually printed with decorative or 
product information. In more advanced uses 
the complete shell of the blister is made of 
plastic material and it may include several 
products in the blister shell. The sealing of the 
blister may be done with heat in easier appli-
cations or use high energy sealing technique. 
As noted above, materials used in this process 
are cardboard, PET or PVC.

AMCO systems: GENESI

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK?
• Műszaki termékek csomagolása

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK?
• Műszaki termékek csomagolása
• Gyógyszeripar

APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:
• Technical products packaging

APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:
• Technical products packaging
• Pharmaceutical industry

Skinfóliázott
termékek

GENESI CS-535 
Skinfóliázó gép

Blisterezett termék

Blisterezett termékBlisterezett termék

GENESI CB-430 
Blistergép
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MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK?
• Élelmiszeripar és sütőipar
• Vendéglátó egységek és konyhák

APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:
• Food and baking industry
• Foodservice and catering industry

VALKO TS1 asztali tálcás
ételcsomagoló gép

KARTON DOBOZ 
FORMÁZÁS ÉS ZÁRÁS
– fogyasztói illetve gyűjtőcsomagoláshoz –

Gépek: www.amcokft.hu/dobozzarogepek 

CARTON BOX FORMING
AND CLOSING

– for consumer- and storage packaging –
Machines: www.amcokft.hu/en/cartonboxformingandclosing

TÁLCÁS 
ÉTELCSOMAGOLÁS

– fogyasztói csomagoláshoz –
Gépek: www.amcokft.hu/talcasetelcsomagologepek

TRAY SEALING
– for multiple product packaging –

Machines: www.amcokft.hu/en/traysealing

Karton dobozok formázására, töltésére és lezárására célirányozott gépek 
nagyon változóak és általában termékspecifikusok. Rendszerint hőre 
olvadó ragasztó (hot-melt) a záróanyag, és egy külön berendezéssel lehet 
megoldani a termékek dobozba töltését. Amennyiben tapadószalaggal 
szeretnénk zárni a dobozokat használhatunk félautomata gépeket, 
melyek a doboz aljára és tetejére hordják fel a tapadószalagot. Az 
AMCO Kft. termék ajánlatai között vannak olyan gépek melyek könnyen 
átállíthatók különböző doboz méretekre.

AMCO csomagológép rendszerek: 
SIAT, FILMA, EXTEND, ECONOCORP, CYKLOP

A tálcás élelmiszercsomagolás folyamata egy PS (polistirol) vagy 
merev PVC, ill. PET tálca, élelmiszer csomagolására előírt PE vagy PVC 
stretch fóliával való bevonásából áll. Ez a csomagolás az élelmiszert 
megóvja és tetszetős megjelenést biztosít neki. A termék szavatossági 
idejének meghosszabbításához vákuumozó eljárást alkalmazhatunk, 
amely során légmentesen illetve védőgázzal csomagoljuk a terméket. 
A vákuumcsomagolás hidegtárolással 
alkalmazva a termékek szavatosságát 
négyszeresére növelheti. 

AMCO csomagológép rendszerek:
VALKO, HENKELMAN, MERCIER

There are a wide variety of needs to seal carton boxes after in-
serting the product in them or once several products are placed 
in a larger carton box. For larger carton box sealing simple adhe-
sive tapes may be used in a manual, semi-automatic or automat-
ic system. To seal boxes at higher speeds usually hot-melt glue is 
used and the system may be coupled with a device which inserts  
the product inside the box.

AMCO systems: 
SIAT, FILMA, EXTEND, ECONOCORP, CYKLOP

Sealing of trays, most often for food items, are becoming important 
technological requirement in recent years. The process involves either 
a PS (Polystyrene) tray sealed with food quality stretch film. Other pro-
cess used in supermarkets or fast food vendors are for rigid trays (PVC 
or PET) which are sealed on top with barrier film. In some cases the at-
mosphere  is modified in the tray in order to keep the product fresh and 
attractive looking. In these cases 
vacuum technology is coupled with 
the sealing process. 

AMCO systems:
VALKO, HENKELMAN, MERCIER

SPARTAN
Automata horizontális
dobozzáró

FILMA SC1 / 500M
félautomata
kartondobozzáró

VALKO SG2 asztali tálcás
éltecsomagológép

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK? APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

• Élelmiszeripar és sütőipar
• Italok csomagolása
• Nyomdaipar és papíripar
• Textilipar
• Logisztika / raktározás 
• Műszaki termékek csomagolása
• Vegyi- és műanyagipar

• Építőipar
• Vendéglátó egységek
 és konyhák
• Szépségipar (kozmetika)

• Food and baking industry
• Beverages packaging
• Printing and publishing
• Textile industry 
• Warehouse storage
 and distribution
• Technical products packaging

• Chemical and plastic industry
• Building materials
 and equipment 
• Foodservice and catering
 industry
• Beauty and cosmetics
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FORMÁZÓ–TÖLTŐ–ZÁRÓ GÉPEK (F/F/S RENDSZEREK)
– fogyasztói csomagoláshoz –

Gépek: www.amcokft.hu/formazotoltozarogepek 

FORM – FILL AND SEAL MACHINES (F/F/S SYSTEMS)
– for consumer packaging –

Machines: www.amcokft.hu/en/formfillsealingmachines

Ez a csomagolási technológia széles körben, élelmiszer- és nem élelmi-
szeripari ágazatokban egyaránt jól bevált eljárás. Különösen hasznos egy 
fajta termék nagy számú és folyamatos csomagolása esetén. 
Ez a csomagolási rendszer két csoportba sorolható: vízszintes és 
függőleges töltés. Mindkettő hármas hegesztéssel biztosítja a csomagolás 
lezárását, egyet-egyet a csomag két végén, és egy hosszanti zárást.

A vízszintes F/F/S rendszer édesipari termékek (pld. csokoládé), sütőipari 
termékek (pékáruk), gépalkatrészek stb. csomagolására jól alkalmazható. 
A függőleges F/F/S rendszereket apró termékek  pl. keksz, apró sütemény, 
csipsz stb. fogyasztói csomagolásának lezárására használatos. Gyakran 
mérleggel  és valamilyen fajta adagolóval egészül ki a rendszer. A lezárt 
kész csomagokat szállítószalag továbbíthatja a csomagolósor végére.

A csomagoló anyag ezekre a termékekre általában BOPP (biorientált poli-
propilen), amit párosítanak különböző más fóliákkal, színesen nyomtatva.

AMCO csomagológép rendszerek: IMANPACK,
MONDIALPACK, MINIPACK

This well-established technology is widely used in numerous industries 
food and non-food alike. It is especially useful in applications where the 
same product needs to be packaged in large quantities. These systems 
may be grouped into two classes: horizontal and vertical design. They 
all deliver a three seal package, seals at both ends of the product and  
a third on a longitude line. 

The horizontal F/F/S systems are used for chocolates, bakery prod-
ucts, machine parts, etc. Since these systems can deliver a speed 
up to 300 packages/min., often the product is delivered to the ma-
chine by feeding lines. The vertical F/F/S systems are used to pack-
age small items like chips, cookies, biscuits, etc. Often these systems 
are coupled with a weighing system or possible some other feeders.  
In additions, the products which are already packages may be connected 
to automatic packaging lines at the back – end of the machines. 

AMCO systems: IMANPACK, MONDIALPACK, MINIPACK

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK?

• Élelmiszeripar és sütőipar

• Nyomdaipar és papíripar

• Textilipar

• Műszaki termékek csomagolása

• Vegyi- és műanyagipar

APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

• Food and baking industry

• Printing and publishing

• Textile industry 

• Technical products packaging

• Chemical and plastic industry

Vízszintes flow-pack 
csomagológép

Vízszintes F/F/S rendszerrel csomagolt pékáruk

MINIPACK X-Bag
függőleges töltőgép
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HORDFÜL FELHORDÓ 
BERENDEZÉSEK

– gyűjtő csomagoláshoz –
Gépek: www.amcokft.hu/hordfulfelhordogepek 

Anyagok: www.amcokft.hu/hordfultapadoszalagok

HANDLE APPLICATOR
– for storage packaging –

www.amcokft.hu/en/handleapplicatormachine 
Materials: www.amcokft.hu/en/handletape

Gyűjtő csomagolások (pld. üdítő, ásványvíz) kézi hordfüllel – fogófüllel - tör-
ténő ellátása hasznos gyakorlati és marketing eszköznek bizonyult, ugyanis  
marketing üzenettel ellátva könnyíti meg a termék szállítását. Ezt a tech-
nológiát a világon csupán néhány vállalat támogatja. 

Az AMCO Kft. a SMI Group olasz vállalat magyarországi képviselete, 
mely élen jár a hordfül technológia értékesítésében és fejlesztésében. 
A gyártósor kapacitásának függvényében választhatnak hordfül felhordó  
berendezéseink közül. 

A hordfülszalag speciálisan erre a felhasználásra gyártott tapadószalag, 
mely különböző kiszerelésben kapható. A hordfülezés folyamat során a 
gép a tapadószalaghoz adagolja a nyomtatott karton csíkot, mely így a 
végleges hordfület képezve a gyűjtőcsomagolásra kerül. 

AMCO csomagológép rendszerek: SMI Csoport

One of the most useful marketing tools and practical solutions to carry-
away multiple products bundled together, such as bottled water or bev-
erage is a simple tape handle which is applied over the bundled products. 
This technology is supported by only a few companies in the world. 

AMCO Kft. is the distributor in Hungary for one of the leaders and inven-
tors of this useful technology, SMI Group. Several versions of the handle 
applicators are offered for different speeds of applications. 

The “handles” or the special tape, which is used for this application, is a 
specific product which was developed for this purpose. It is coupled with 
a piece of cardboard, which is normally printed and carries an advertising 
message.

AMCO systems: SMI Group

FÓLIAHEGESZTŐK
– fogyasztói csomagoláshoz –

Gépek: www.amcokft.hu/foliahegesztogepek

SEALING TECHNOLOGIES
– for multiple product packaging –

Machines: www.amcokft.hu/en/sealingtechnologies

A műanyag fólia csomagolástechnikában történő elterjedésében, annak 
hegeszthetősége valamint formálhatósága játszott fontos szerepet. 
Különböző fóliák hegesztésével tasakokat, blisztereket, sleeve fóliákat, 
címkéket és még számtalan más terméket hozhatunk létre. A fólia 
hegesztése különböző fokozatokon hő hatására történik. Az AMCO 
Kft. termékkínálatában megtalálhatók a legegyszerűbb fóliahegesztők, 
valamint a speciálisabb felhasználású hegesztők egyaránt

AMCO csomagológép rendszerek:
AVC, MERCIER, JOKE

Since the development of synthetic plastic materials for packaging the 
most important technology and often the greatest challenge was to 
seal them. Important characteristic of the plastics are their ability to 
be sealed. Different plastic materials are sealed together to form bags, 
blisters, sleeves, labels and innumerable different shapes and configura-
tion. In most cases heat is applied to achieve the seal, however these are 
accomplished at different energy 
levels and temperature. AMCO 
Kft. in this technology offers 
the simplest and least expensive 
solutions, but also the most de-
manding systems for sealing.

AMCO systems:
MERCIER, AVC, JOKE

Hordfüllel ellátott 
mintatermékek

Kézi hordfülfelhordó

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK?
• Italok csomagolása
• Vegyi- és műanyagipar

APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:
• Beverages packaging
• Chemical and plastic industry

AVC SMS-350-WT-AR
Elektromágneses fóliahegesztőAVC karos fóliahegesztő

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK? APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

• Élelmiszeripar és sütőipar
• Nyomdaipar és papíripar
• Textilipar
• Műszaki termékek csomagolása
• Vegyi- és műanyagipar

• Építőipar
• Vendéglátó egységek
 és konyhák

• Food and baking industry
• Printing and publishing
• Textile industry 
• Technical products packaging
• Chemical and plastic industry

• Building materials
 and equipment 
• Foodservice
 and catering industry

Smipack HA25 automata
hordfül felhordó gép
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TÉRKITÖLTÉS
– gyűjtő csomagoláshoz és szállítási 

logisztikához –
Gépek: www.amcokft.hu/terkitoltotgyartogepek  

Anyagok: www.amcokft.hu/terkitoltok

RAGASZTÓSZALAG-
ADAGOLÓK

– fogyasztói illetve gyűjtőcsomagoláshoz –
Gépek: www.amcokft.hu/ragasztoszalagadagologepek 

Anyagok: www.amcokft.hu/tapadoszalagok

VOID FILLING
– for storage and supplier packaging –

Machines: www.amcokft.hu/en/voidfillingmachines 
Materials: www.amcokft.hu/en/voidfilling

TAPE DISPENSER
– consumer- and storage packaging –

Machines: www.amcokft.hu/en/tapedispenser
Materials: www.amcokft.hu/en/cartonsealingtape

Szállítási csomagolásoknál gondot okozhat, ha a dobozban üres tér marad 
és az áru szabadon csúszkálhat, és így az ütéstől és a rázkódástól könnyen 
megsérülhet. Az üresen maradt tér kitöltésére az AMCO Kft különböző 
megoldásokat kinál. A megfelelő térkitöltő megoldás kiválasztásakor 
fontos szempont, hogy a terméket megfelelően védje az ütődéstől, 
miközben nem növeli a csomagolás súlyát és térfogatát.

AMCO csomagológép rendszerek: 
AIRWORKS gépek, valamint légpárnás fólia és polisztirol habos
térkitöltők amelyek környezetbarátak, lebomlóak.

Az elektromos hálózatról működő adagológép öntapadó szalagot adagol 
és vág méretre. Az adagolt szalag mérete szabályozható. A vágás az 
adagolás után történhet manuálisan, a szalag megemelésével, vagy 
automatikusan. Termékskálánk igen széles, az egyszerű kézi típustól a 3 
műszakban használható körpályás automata ragasztószalag-adagolókig 
mindent megtalálhatnak kínálatunkban.

AMCO csomagológép rendszerek: 
CYKLOP, NSA

During the shipment of products in containers, especially in boxes, we 
are often faced with the problem of filling the space in the box around  
the products and with the need to assure that, if the product is fragile it 
will not break during shipment. AMCO Kft. offers several solutions to this 
shipping challenge. It is important to find the proper solution for void fill-
ing, the ideal product will assure safety for the products and at the same 
time will not increase its weight, volume or the shipping cost.

AMCO systems: 
AIRWORKS system, bubble films and foam fillers which are
environmentally friendly and compostable.

These machines dispense variable sizes and types of adhesive tapes and 
optionally cut those to appropriate sizes, which are adjustable. These 
machines can very greatly in design ranging from manual to fully auto-
matic operation assisting in the manufactory process.

AMCO systems: CYKLOP, NSA

AIRWORKS CIRRUS MAXX Légpárnás térkitöltőt gyártó gépek

Az itt látható 
összehasonlítás a két 
térkitöltő technológia 
közötti lényeges 
eltérést illusztrálja: 
az egy tekercs 
Antisztatikus légpárnás 
térkitöltő négy zsák 
polisztirol térkitöltő 
habnak felel meg.

NSA ZCUT-10 körpályás
ragasztószalag adagoló

automata vágással
NSA M1000 asztali ragasztószalag 

adagoló automata vágással

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK?

MELY IPARÁGAKNAK AJÁNLJUK?

APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

APPLICABLE INDUSTRY SECTORS:

• Élelmiszeripar és sütőipar
• Italok csomagolása
• Nyomdaipar és papíripar
• Textilipar
• Logisztika / raktározás 
• Műszaki termékek csomagolása

• Vegyi- és műanyagipar
• Vendéglátó egységek
 és konyhák

• Italok csomagolása
• Nyomdaipar és papíripar
• Logisztika / raktározás 
• Műszaki termékek csomagolása

• Vegyi- és műanyagipar
• Csomagküldő szolgálatok

• Food and baking industry
• Beverages packaging
• Printing and publishing
• Textile industry 
• Warehouse storage
 and distribution

• Technical products packaging
• Chemical and plastic industry
• Foodservice and catering
 industry

• Beverages packaging
• Printing and publishing
• Warehouse storage
 and distribution

• Technical products packaging
• Chemical and plastic industry
• Parcel delivery services
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Szolgáltatásaink:

AMCO Csomagolástechnikai
webáruház 0-24

Csomagolóanyagok és gépek
akár raktárról azonnal!

Látogassa meg Ön is webáruházunkat:
www.amcokft.hu

Szívesen venne szakmai segítséget
terméke csomagolásához?

• Díjmentes csomagolástechnikai
szaktanácsadás bemutatótermünkben!

• Hozza el hozzánk termékét
 és mi INGYEN próbacsomagoljuk!

Hívjon most és kérjen időpontot!
+36 1 204-4368

Nem tud személyesen eljönni,
pedig több termék is érdekli?

• Nagyobb mennyiségű vásárlás esetén
 INGYENES KISZÁLLÍTÁS az ország egész területén!

• Gépvásárlás esetén ingyenes üzembe
helyezés és betanítás

Hívjon és rendeljen most!
+36 1 204-4368

Látogassa meg webáruházunkat:
www.amcokft.hu

Aggódik, a gépek eseteges
meghibásodása miatt?

• Szakszervizünk állandó alkatrész ellátással
áll az Ön rendelkezésére

• Garanciális és garancián túli javításokat is vállalunk

Ne aggódjon, bízzon az AMCO-ban!
Már több mint 20 éve

az Önök szolgálatában!

Partner a csomagolásban!
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CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIÁK  •  PACKAGING TECHNOLOGIES

www.amcokft .com

PARTNER
A CSOMAGOLÁSBAN!

PARTNER
IN PACKAGING!

www.amcokft .com

AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft.
H-1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
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