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vullen sluiten



vullen handlingsluiten



vullen

Imvertec selecteerde voor u flexibel inzetbare machines.  
We bieden u de juiste oplossing voor uw vul- of sluittoepassing. 

Logo colour, cmyk:  60m 100y
Logo colour, PMS:  PMS 152

handlingsluiten



ONZE AANPAK

Flexibele afvulmachines Intelligente doppensluiters Complete oplossingen

Logo colour, cmyk:  60m 100y
Logo colour, PMS:  PMS 152

Onze afvulmachines werken met 
een roterende pomp, gestuurd 

door een elektromotor. 
Dankzij de digitale instellingen en 
het grote gamma accessoires pas-
sen wij de machine aan uw product 

aan. 

Wij leveren complete en flexibele 
vul- en sluitlijnen. Machines met 

transportbanden en toevoersystemen 
worden op maat gemaakt, met standaard 

componenten. 
Flexibel en efficiënt. 

De tri-torque schroefkop  
met servobesturing geeft altijd de juiste sluitkracht. 

Wij leveren tafelmodellen, modulaire
en volautomatische sluitsystemen voor elk budget.

Bedrijfszekerheid gegarandeerd.

● compact
● snelle productwissel
● regelbare snelheid
● breed volumebereik
● onderhoudsvriendelijk
● groeimachine
● digitale instellingen
  

● altijd juiste schroefkoppel
● dopvriendelijk
● integratie van vulmachine
● inbouw in bestaande lijn
● ook voor “moeilijke” doppen
● weinig formaatdelen
● snelle ombouw  

● integratie van vullen en sluiten 
● eenvoudige bediening
● flexibel aanpasbaar
● compacte lijnen
● modulair opgebouwd
● standaard en op maat
● installatie en service
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Imvertec is een familiale KMO, opgericht in 1980.  
Wij verkopen verpakkings- en afvulmachines in de Benelux.

  Ons gamma bestaat uit kwalitatieve producten van betrouwbare 
leveranciers. Het houdt niet op bij de verkoop van het product. Door de 
doorgedreven productkennis van onze medewerkers en hun jarenlange ervaring 
ondersteunen we uw project van de start tot na de installatie.

We delen onze kennis graag om samen met u de beste oplossing te vinden.  
Zo streven we naar een lange- termijnrelatie  
met onze klanten.

is ons vak!Verpakken 
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➭ Imvertec BV 

J.v.d.Wouwerstraat 58 - B- 2660 Antwerpen
Tel: +32 3 830 60 10 - E-mail: info@imvertec.com

Contacteer ons ! 
Laat u overtuigen door onze productkennis en ervaring.  

                    Verpakken is een vak, dat we delen met u.

is ons vak!Verpakken 


