Onze partners
Altrimex heeft exclusieve afspraken met ruim 25 gerenommeerde leveranciers van
verpakkingslijnen. Grote overeenkomst tussen deze bedrijven is dat ze allemaal vooroplopen in technologie, beschikken over een ruime R&D-capaciteit en een duidelijke
bedrijfsfilosofie hebben. Met hen zijn langdurige, intensieve relaties en samenwerkingsverbanden aangegaan en opgebouwd. Zo is een enorme denktank ontstaan waarin
ontwikkelingen, innovaties en klantspecifieke eisen dagelijks worden besproken en
uitgewerkt.
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IJzersterke verpakkingslijnen

Complete dienstverlening
Altrimex Packaging Solutions biedt maatwerkverpakkingsinstallaties voor stuksgoederen en ijzerwaren, poeders en granulaten,
tabletten en capsules en vloeistoffen. Innovatieve en efficiënte
oplossingen die optimaal rendement uit uw verpakkingslijnen
halen. Altrimex pakt uw verpakkingsprobleem grondig en deskundig aan. Van advisering, engineering, projectbegeleiding, levering
en installatie tot en met de training van uw operators en optimalisatie
van uw lijnen. Vanzelfsprekend kunt u desgewenst ook gebruikmaken van onze helpdeskfaciliteiten, storingsdienst en ons centraal
onderdelenmagazijn.

Specialist in de ijzerwarenindustrie

Scala aan mogelijkheden

Al sinds de oprichting in 1973 heeft Altrimex

De range van lineaire wegers van Altrimex biedt standaard een breed bereik in

zich gespecialiseerd in verpakkingsoplos-

het te verpakken gewicht – van 10 gram tot 50 kilogram – en kan lengtes tot 230

singen voor de ijzerwarenindustrie. En dat

millimeter verwerken. Maar ook voor afwijkende maten en gewichten biedt Altrimex

blijkt uit alles. De machines zijn zeer robuust,

maatwerkoplossingen. Daarbij werken de machines zeer accuraat mede dankzij de

nagenoeg onderhoudsvrij en eenvoudig

geavanceerde besturing die aan het netwerk gekoppeld kan worden.

in te stellen. Er wordt gebruikgemaakt van
hoogwaardige Europese componenten die
aan alle certificeringen voldoen. De systemen
worden gekenmerkt door een modulaire
opbouw. Dit betekent concreet: de garantie
van een groeipad. Zo kan de standalone
lineaire weger bijvoorbeeld uitgebreid
worden met een elektrische richtmagneet
en een automatische kartonneermachine,
zodat een volautomatische verpakkingslijn
ontstaat. Investeren in een Altrimex-systeem
is dan ook verantwoord investeren in de
toekomst.
Gewichtrange

Single tray

S5

S10

S15

S25

2 – 25 kg

10 – 100 gr

50 – 500 gr

0,25 – 2,5 kg

5 – 25 kg

5 – 50 kg

0,5 – 5 kg

0,5 – 5 kg

0,75 – 7,5 kg

Max. schroeflengte

150 mm

40 mm

85 mm

125 mm

200 mm

Max. maat bouten

M24 x 150

M12 x 50

M12 x 100

M12 x 150

M24 x 230

M16 x 100
Max. maat moeren

M24

M12

M12

M16

M24

Max. spijkerlengte

150 mm

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

Snel en accuraat
Wanneer hoge verpakkingssnelheden gewenst zijn, kan
Altrimex u geavanceerde, zeer nauwkeurige multihead
weegsystemen leveren. Altrimex begeleidt het gehele
traject met een gedegen turnkey aanpak zodat u ervan
verzekerd bent dat alles van A-Z perfect geregeld is.

