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MODÜLERLİK REKABET AVANTAJ-
LARI GETİRİR
Türk makine üreticisi Vervo Advanced Packaging Technologies, 
nihai paketleme sistemlerini Robatech'in yenilikçi ve güvenilir sıcak 
tutkal uygulama sistemleri ile donatıyor. Modüler sistemler, Wrap-
Around paketleme makinelerinin müşteriye özel yapılandırmasını 
önemli ölçüde kolaylaştırır ve esneklik sağlar.
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SX LongLife ile yan kulağa sıcak tutkal uygulamasıSX LongLife ile kapak kulağında aralıklı tırtıl uygulaması

MÜŞTERI
Merkezi İstanbul'da olan 

Vervo Advanced Pa-

ckaging Technologies, 

2010 yılından beri nihai 

paketleme hatlarının oto-

masyonu ve kartondan 

yapılan ikincil ambalajlar 

için Wrap-Around- amba-

lajlama makineleri üretimi 

üzerine yoğunlaşır.
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Çeviklik ve esneklik, rekabette 

başarılı olmak için günümüzde her 

zamankinden daha fazla talep gör-

mektedir. Makine üreticileri için çıta 

yüksektir, çünkü hızla değişen pazar 

ve müşteri talepleri ile sistemlerin de 

yapılandırılması kolay olmalıdır.

Yüksek ambalajlama hızları en iyi 

teknolojiyi gerektirir 

Merkezi İstanbul'da olan Vervo Ad-

vanced Packaging Technologies, am-

balaj sektöründeki bu zorlukları biliyor. 

Şirket, 2010 yılından beri modern ni-

hai paketleme sistemlerinin üretimine 

odaklanmıştır. Wrap-Around ambalaj-

lama makinelerinin tipik müşterileri 

öncelikle Türk ve uluslararası hızlı 

tüketim ürünleri (FMCG) üreticileridir. 

Bu terim temel olarak gıda, kozmetik 

ve vücut bakım ürünlerini kapsar. Bu 

ürünlerin gönderimi için birincil amba-

laj standart katlanır kartonlarda blok-

lar halinde paketlenir. Wrap-Around 

ambalajlama makineleri, kartonların 

tam otomatik olarak hazırlanmasını, 

paketlenmiş ürünlerin katlanır kutu-

lara yerleştirilmesini ve kartonların 

güvenli bir şekilde yapıştırılmasını 

sağlar. Bu yüksek hızlı sürecin gü-

venilir ve verimli çalışabilmesi için 

Vervo, makinelerinde yüksek kaliteli 

ve yenilikçi sistemler kullanır. Vervo, 

müşterilerinin üretim sürecinde daha 

üretken ve sürdürülebilir olmasını 

sağlayan yeni teknolojik çözümler 

bulmak için sürekli çabalamaktadır.

Bir ortaklık başlıyor

Vervo, 2014 yılında Almanya'da-

ki uluslararası ambalaj fuarı inter-

pack'te Robatech ile görüştüğünde, 

üretici, Robatech'in modüler ve sür-

dürülebilir tutkal uygulama çözüm-

lerinin Vervo’ya mükemmel uyum 

sağladığını hemen fark etti. Vervo 

Business Development & Advanced 

Packaging Technologies şirketinden 
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"Robatech ile, bize teknolojik 
avantaj sağlayan ve global servis 
ağımız aracılığıyla müşterilerimize 
günün her saati ilgilenecek bir or-
tak bulduk."

Ali Ekrem Özüzümcü 

Business Development & 

Advanced Packaging Technologies, 

Vervo Advanced Packaging Technologies 

Ali Ekrem Özüzümcü, "Robatech ile 

müşterilerimize çeşitli sıcak tut-

kal uygulama sistemleri sunabilir 

ve makinelerimizde istenen müşteri 

uygulamaları için en uygun seçenek-

leri yapılandırabiliriz", diye açıklıyor. 

"SX-Diamond ailesinin sıcak tutkal 

uygulama kafaları hızlı ve hassas 

çalışır. Çeşitli püskürtme elemanları 

ve valf kafaları birbiriyle kombine edi-

lebilir. Ayrıca uygulama açısı kolayca 

ayarlanabilir ve format değişikliği 

hızla gerçekleştirilebilir." 

Robatech, tercih edilen tedarikçi 

oluyor

Fuar ziyaretinden beri çok şey oldu: 

Robatech şimdi Vervo'nun Wrap-

Around ambalajlama makineleri-

ni karton hazırlama ve karton uç 

yapıştırma sıcak tutkal uygulama 

sistemleri ile donatıyor. Otomatik do-

lum sistemi RobaFeed 3 ve GlueFill 

granül haznesi ile birlikte uzun ömür-

lü SX  LongLife uygulama kafası ve 

Concept Stream eritme cihazı ile tut-

kallama prosesi otomatik olarak, çok 

hızlı ve planlanmamış üretim duruşları 

olmadan gerçekleşir.

İş birliği teknolojik avantaj getirir 

Robatech Türkiye satış müdürü Ha-

kan Tanriöven, bu güvenilir ortaklığın 

kurulmasına yol açan nedenleri bi-

liyor: "Robatech çözümleri tutkal ve 

enerji tüketimini optimize eder ve 

ayrıca maksimum güvenlik ve hass-

asiyet sunar. Dünya çapında modüler 

ürünlerimiz için yetkin ve hızlı bakım 

ve yedek parça hizmeti sunuyoruz. 
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Yakınlık bizim için çok önemlidir. Vervo 

ile sürekli olarak başka iyileştirmeler 

üzerinde çalışıyoruz. Bu her iki şirket 

için de yenilikçi dürtüler getiriyor." 

Vervo'dan Ali Ekrem Özüzümcü bun-

dan emin: "Robatech ile uzun vadeli 

iş birliği ile ilgilenen ve bize teknolo-

jik avantaj sağlayan bir ortak bulduk. 

Bu ortaklık olmadan, doğal olarak 

müşterilerimize işletme maliyetleri-

ni düşürme ve verimliliği artırma gibi 

avantajları aktaramazdık." İki şirket, 

2020 yılı için de Vervo'nun çepeçev-

re ambalajlama makinelerinde sıcak 

tutkal yapışkan uygulamasını daha 

da optimize etmeyi planladı. 
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ROBATECH
Merkezi Muri, İsviçre’de bulunan Robatech Group, endüstriyel sıcak ve soğuk tutkal 

uygulamaları için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştiren dünyanın önde gelen üre-

ticilerden biridir. Robatech, 1975’ten beri yüksek kalite kontrolörler, aplikasyon kafaları 

ve dozajlama sistemleri sunar. Robatech, temsilcilikleri ile 80 ülkede farklı sektörlerdeki 

müşterilerine tutkal uygulamaları ve tutkallama proseslerinin optimizasyonu konusunda 

her türlü danışmanlık ve destek hizmeti sunmaktadır.

www.robatech.com

BASIN İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kevin Ahlers, Head of Marketing

marketing-pl@robatech.ch

Bulunduğunuz bölgedeki Robatech basın temsilcisi ile iletişim kurun.


