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Omsnoeringsmachine 

Eenvoudig en handzaam omsnoeren 
 

 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 

Deze Masterline omsnoeringsmachine kan worden gebruikt in diverse branches en voor meerdere 
producten en vastzetten van ladingen en pallets. 
 

 Eenvoudige bediening 

 Bandspanning en lastijd instelbaar 

 Alles met één handgreep: spannen, lassen en sluiten 

 Gemakkelijk hanteerbaar door ergonomische vorm 

 Laadtoestand van de accu wordt permanent aangegeven 

 Standaard met 2 accu’s 
 

                         

TYPE                           480 

Afmeting machine (lxbxh) 350 x 130 x 165 mm 

Materiaal PP en PET band 

Bandbreedte 10 – 16  mm 

Banddikte 0,5 – 1,0 mm 

Spankracht 2300 N / 235 kg 

Seal Frictielas 

Capaciteit Max. 240 omsnoeringen per accu 

Oplaadtijd 20 min. 

Stroom accu lithium 14,4 V / 3.0 ah 

Gewicht 3,8 kg 
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Omsnoeringsmachine 

Eenvoudig en handzaam omsnoeren 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
Deze Masterline omsnoeringsmachine kan worden gebruikt in diverse branches en voor meerdere 
producten en vastzetten van ladingen en pallets. 
 

 Eenvoudige bediening 

 Bandspanning en lastijd instelbaat 

 Alles met één handgreep: spannen, lassen en sluiten 

 Gemakkelijk hanteerbaar door ergonomische vorm. 

 Laadtoestand van de accu wordt permanent aangegeven. 

 Standaard met 2 accu’s. 
 

                         
TYPE                           480P 

Afmeting machine (lxbxh) 350 x 130 x 165 mm 

Materiaal PET band 

Bandbreedte 16 - 19  mm 

Banddikte 0,76 – 1,3  mm 

Spankracht 4500N / 460 kg 

Seal Frictielas 

Capaciteit Max. 240 omsnoeringen per accu 

Oplaadtijd 20 min. 

Stroom accu lithium 14,4 V / 3.0 ah 

Gewicht 4,15 kg 
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Omsnoeringsmachine 

Eenvoudig en handzaam omsnoeren 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
Deze Masterline omsnoeringsmachine kan worden gebruikt in diverse branches en voor meerdere 
producten en vastzetten van ladingen en pallets. 
 

 Eenvoudige bediening 

 Bandspanning en lastijd instelbaat 

 Alles met één handgreep: spannen, lassen en sluiten 

 Gemakkelijk hanteerbaar door ergonomische vorm. 

 Laadtoestand van de accu wordt permanent aangegeven. 

 Standaard met 2 accu’s. 
 

                         
TYPE                           480P 

Afmeting machine (lxbxh) 350 x 130 x 165 mm 

Materiaal PET band 

Bandbreedte 16 - 19  mm 

Banddikte 0,76 – 1,3  mm 

Spankracht 4500N / 460 kg 

Seal Frictielas 

Capaciteit Max. 240 omsnoeringen per accu 

Oplaadtijd 20 min. 

Stroom accu lithium 14,4 V / 3.0 ah 

Gewicht 4,15 kg 
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Complete machine om veilig en snel te omsnoeren 

                        
Deze Masterline omsnoeringsmachine kan worden gebruikt in diverse branches en voor meerdere 
producten. 

 Automatische bandeinde uitworp 

 Roestvrijstaal tafelblad 

 Eenvoudige spoelwissel en bandinvoeringssysteem 

 Bandspanning traploos instelbaar incl. soft omsnoeren 

 Verrijdbaar 

 Tweezijdige bediening d.m.v. 90-0-90 draaibare bedieningstafel en een voetpedaal aan beide 
zijden 

 Eenvoudige installatie en bediening 

 Slijtvaste, automatische gestuurde bandgeleiding 

 onderhoudsvriendelijk 
 

                         
TYPE                           410AP 

Afmeting machine (lxbxh) 990 x 610 x 1370 – 1475 mm 

Werkhoogte 800 – 905 mm 

Bandbreedte 5, 8 of 12 mm 

Banddikte 0,47, 0,45 0f 0,55 

Type band PP omsnoeringsband 

Boogformaat 600 x 500 mm 

Capaciteit Max. 55 omsnoeringen per minuut 

Seal methode Temp. Geregelde heat seal 

Stroom aansluiting 230 v, 50 Hz, 1 ph, 0,2 kW 

Gewicht 180 kg 
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Automatische omsnoeringsmachine 

Complete machine om veilig en snel te omsnoeren 

 
Deze Masterline omsnoeringsmachine kan worden gebruikt in diverse branches en voor meerdere 
producten. 
 

 Automatische bandinvoer 

 Tafelblad voorzien van vrij draaiende rollen 

 Standaard boog formaat 

 Mechanische geregelde bandspanning 

 Verrijdbaar 

 Bediening via pedaal of drukknop en of automatisch via bal in de tafel. 

 Eenvoudige installatie en bediening 

 Betaalbaar voor elk budget 

 Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk 
 

                         
TYPE                           410AS 

Afmeting machine (lxbxh) 1430 x 620 x 5140 mm 

Werkhoogte 810 mm 

Bandbreedte  8 of 12 mm 

Banddikte  0,55 t/m 0,75 mm 

Type band PP omsnoeringsband 

Boogformaat 850 x 600 mm 

Capaciteit Max. 27 omsnoeringen per minuut 

Seal methode Temp. Geregelde heatseal 

Stroomaansluiting 230 v, 50 Hz, 1 ph, 0,2 kW 
 

Gewicht 220 kg 
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Semi-automatische omsnoeringsmachine 

Complete machine om veilig en snel te omsnoeren 

 
                     
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze Masterline omsnoeringsmachine kan worden gebruikt in diverse branches en voor meerdere 
producten. 

 Formaat onbeperkt 

 Eenvoudige spoelwisseling 

 Bandspanning traploos instelbaar 

 Verrijdbaar daardoor flexibel inzetbaar 

 Laag geluidsniveau 

 Eenvoudige installatie en bediening 

 Roestvrijstaal tafelblad 
 

 

 TYPE                              410T 

Afmeting machine (lxbxh) 850 x 560 x 780-950 mm 

Werkhoogte 780-950 mm 

Bandbreedte 5 of 12 mm 

Banddikte 0,55 t/m 0,75 mm 

Type band PP omsnoeringsband 

Max. doosformaat onbeperkt 

Capaciteit Afhankelijk van doos formaat 

Sealmethode Temp. geregelde heatseal 

Stroomaansluiting 230 v, 50 Hz, 1 ph, 0,5 kW 

Gewicht 70 kg 
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Foliewikkelaar met mechanische rem 

Complete rekwikkelfoliemachine 

 
Deze Masterline foliewikkelaar met mechanische rem gebruikt voor transparante palletzekering en 
voor bescherming tegen vocht en stof. 
 

 Automatische hoogtedetectie d.m.v. fotocel 

 Snelheid van het draaiplateau, de foliewagen is instelbaar 

 Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk 

 4 verschillende wikkelprogamma’s 

 Draaiplateau met slow start en mechanische rem 

 Oprijplaat als optie verkrijgbaar in lengte 1,5m of 2m 
 

                         
TYPE                              710S 

Afmeting machine (lxbxh) 2580 x 1650 x 2780 mm 

Diameter/hoogte 
draaiplateau 

1650 mm / 76 mm 

Snelheid draaiplateau 12 omwentelingen per min. 

Max. palletafmeting (lxbxh) 1200x 1200 x 2400 mm 

Max. laadbelasting 2000 kg 

Materiaal Folierollen max. diameter van 300 mm en kern 76 mm 

Folie dikte 15 – 35 mm 

Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz, 1 ph, 1,39 kW 

Gewicht 
 
 
 
 
 
 

750 kg 
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Foliewikkelaar met gemotoriseerde pre-stretch 

Complete rekwikkelfolie machine 

 
Deze Masterline pre-stretch Foliewikkelaar is het meest gebruikt voor transparante palletzekering en 
voor bescherming tegen vocht en stof. 
 

 Automatische hoogtedetectie d.m.v. fotocel 

 Snelheid van het draaiplateau, de foliewagen en de secundaire pre-stretch is instelbaar 

 Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk 

 4 verschillende wikkelprogamma’s 

 Gemotoriseerde pre-stretch 250% 

 Oprijplaat als optie verkrijgbaar in lengte 1,5m of 2m 
 

                         

TYPE                                   710P 

Afmeting machine (lxbxh) 2580 x 1650 x 2780 mm 

Diameter/hoogte draaiplateau 1650 mm / 76 mm 

Snelheid draaiplateau 12 omwentelingen per min. 

Max. palletafmeting (lxbxh) 1200x 1200 x 2400 mm 

Max. laadbelasting 2000 kg 

Materiaal Folierollen max. diameter van 300 mm en kern 76 mm 

Folie dikte 15 – 35 mm 

Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz, 1 ph, 1,39 kW 

Gewicht 750 kg 
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Rekwikkelmachine met mechanische rem 

Complete rekwikkelfolie machine 

  

 
 

Deze Masterline Foliewikkelaar met mechanische rem gebruikt voor transparante palletzekering en 
voor bescherming tegen vocht en stof. 
 

 Automatische hoogtedetectie d.m.v. fotocel 

 Snelheid van het draaiplateau, de foliewagen is instelbaar 

 Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk 

 4 verschillende wikkelprogamma’s 

 Draaiplateau met slow start en mechanische rem 

 Geen oprijplaat nodig 

 Invoer van de lading van rechts 

 Meest geschikt voor euro pallets 
 

                         

TYPE                                     710SH 

Afmeting machine (lxbxh) 2650 x 1700 x 2780 mm 

Diameter/hoogte draaiplateau 1500 mm / 81 mm 

Snelheid draaiplateau 12 omwentelingen per min. 

Max. palletafmeting (lxbxh) 1200x 1000 x 2400 mm 

Max. laadbelasting 1500 kg 

Materiaal Folierollen max. diameter van 300 mm en kern 76 mm 

Foliedikte 15 – 35 mm 

Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz, 1 ph, 1,25 kW 

Gewicht 750 kg 
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Rekwikkelmachine met gemotoriseerde pre-stretch 

Complete rekwikkelfolie machine 

 
 

Deze Masterline pre-stretch foliewikkelaar is voor transparante palletzekering en voor bescherming 
tegen vocht en stof. 
 

 Automatische hoogtedetectie d.m.v. fotocel 

 Snelheid van het draaiplateau, de foliewagen en de secundaire pre-stretch is instelbaar 

 Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk 

 4 verschillende wikkelprogamma’s 

 Gemotoriseerde pre-stretch 250% 

 Geen oprijplaat nodig 

 Invoer van de lading rechts 

 Meest geschikt voor Europallets 
 

                          

TYPE                                 710PH 

Afmeting machine (lxbxh) 2650 x 1700 x 2780 mm 

Diameter/hoogte draaiplateau 1650 mm / 81 mm 

Snelheid draaiplateau 12 omwentelingen per min. 

Max. palletafmeting (lxbxh) 1200x 1000 x 2400 mm 

Max. laadbelasting 1500 kg 

Materiaal Folierollen max. diameter van 300 mm en kern 76 mm 

Folie dikte 15 – 35 mm 

Stroomaansluiting 230 V, 50 Hz, 1 ph, 1,5 kW 

Gewicht 750 kg 
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Krimpkamermachine 

Eenvoudig producten sealen of sealen en krimpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 
 
 
Deze Masterline eenvoudig producten van een folie verpakking tegen stof en vocht. 
 

 Eerste keuze voor milieuvriendelijke polyolefine folies 

 Verrijdbaar, daardoor flexibel inzetbaar 

 Keuze uit 10 verschillende programma’s 

 Elektronische display 

 Hoge snelheid 
 

                         
TYPE                                         650R 

Afmeting machine (lxbxh) open 1260 x 810 x 1310 mm 

Afmeting machine (lxbxh) dicht 1260 x 810 x 1165 mm 

Werkhoogte 920 mm 

Afmeting lasraam 540 x 390 mm 

Capaciteit 300  sealings per uur 

Breedte folie Max 600 mm 

Materiaal PVC en polyolefine folie rollen max. diameter 250 mm 

Folie dikte Max. 35 my 

Stroom aansluiting 220-230 V, 50 Hz, 1 ph, 3,15 kW 

Gewicht 90 kg 
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Mailingverpakkingsmachine 

Eenvoudig kranten of tijdschriften voorzien van folie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Deze Masterline eenvoudig producten zoals tijdschriften voorzien van een verzendfolie. 
 

 Sterke reclame verwerking door transparant folie 

 Zeer efficiënt voor hoge aantallen 

 Eenvoudige bediening en installatie (plug-and-play) 

 Zeer gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk 

 Geschikt voor lettershops drukkerijen en kopierwinkels 
 

                         
TYPE                           610P 

Afmeting machine (lxbxh)  610 x 830 x 1055 mm 

Werkhoogte 920 mm 

Productafmeting 100/360 x 160/250 x 20 mm 

Capaciteit 1200 sealings per uur 

Breedte folie 450-550 mm 

Materiaal LDPE folierollen max. diameter 300 mm 

Folie dikte 25/30 my 

Stroomaansluiting 220-230 V, 50 Hz, 1 ph, 0,6 kW 

Gewicht 130/167 kg 
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Eenvoudig en flexibel sluiten 

Complete machine om dozen te sluiten 

 

 
                        
Deze Masterline dozensluitmachine kan worden gebruikt in diverse industrieën zoals logistieke 
bedrijven en groothandels. 
 

 Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening 

 Geschikt voor diverse doosformaten en eenvoudig verstelbaar 

 Onderhoudsvriendelijk 

 Verstelbare tapedispenser 
 

                         
TYPE                                 320 

Afmeting machine (lxbxh) 1096 x 980 x 1480 mm (incl. wielen) 

Werkhoogte 637 x 847 mm (incl. wielen) 

Capaciteit Max. 30 dozen per minuut 

Min. doosafmeting (lxbxh) 150 x100 x 120 mm 

Max. doosafmeting (lxbxh) … x 510 x 480 mm 

Materiaal PP tape 50 mm (optioneel 75 mm) 

Gewicht 230 kg 

Stroomaansluiting 230 V, 50/60 Hz, 1 ph, 0,4 kW 
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Semi - Automatische dozensluiter 

Zeer robuuste machine voor hoge eisen 
 

 
 

Ook leverbaar in roestvrij staal, bijvoorbeeld voor de levensmiddelenindustrie waar machines zijn 
vereist die gemakkelijk zijn te reinigen en onderhouden om te voldoen aan de toenemende vraag 
naar hygiëne. 
  

 Eenvoudig aan te passen voor verschillende doosmaten 

 Eenvoudige vervanging van taperol en -dispenser 

 Sterk en compact ontwerp 

 Gemakkelijk te onderhouden met lage onderhoudskosten en reserve onderdelenkosten 

 Gegalvaniseerd staal of roestvrij stalen afwerking 
 

 

  TYPE                                   Soco T-10 5-5-7  

Product afmeting (lxbxh) max. 00 x 515 x 505 mm 

Product afmeting (lxbxh) min. 140 x 90 x 90/120 mm 

Werkhoogte excl. wielen 720 x 620 mm 

Wiel met rem hoogte 140 mm                        

Tape overlap 70 mm 

Tape breedte 38 – 50 mm 

Transportband hoogte 50 mm 

Capaciteit Max. 30 dozen / min. 

Tape diameter max. 385 mm 

Stroomaansluiting 3 x 320 / 400 V, 50-65 hz, 0,3 kW 
 

Gewicht 165 kg 
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Halfautomatische dozensluiter 
 

Boven- en bodem sluiting van dozen van gelijk formaat 

                      

De kenmerken van de T-100-serie zijn compacte bouw, lage prijs, eenvoudige handling. Toepasbaar 
in verschillende industrieën, retail en distributie. 
Alle vitale onderdelen, zoals dispensers, riemaandrijving en de assemblage, beschikken over de 
bekende topkwaliteit van SOCO systeem. 

 

 Eenvoudig aan te passen voor verschillende maten van de doos 

 Eenvoudige vervanging van tape en dispenser 

 Sterk en compact ontwerp 

 Gemakkelijk te onderhouden met lage onderhoudskosten en reserve onderdelen kosten 
 
                          

TYPE                                 Soco T-100 5-5-9  

Product afmeting (lxbxh Max. 00 x 520 x 505 mm 

Product afmeting (lxbxh) Min. 160 x 90 x 90 / 130 mm ** ** met of zonder zij aandrukrollen 

Werkhoogte excl. wielen 950 x 635 mm 

Wiel met rem hoogte 140 mm     

Tape overlap 50 mm 

Tape breedte 38 – 50 mm 

Transportband hoogte 50 mm 

Capaciteit Max. 30 dozen/min. 

Tape diameter Max. 370 mm 

Stroom aansluiting 3 x 320 / 400 V, 50-65 hz, 0,3 kW 

Gewicht 150 kg 
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Complete rollerbaan voor Soco dozensluiters 
 
 
Het inline systeem wordt gebruikt als paktafel voor een dozensluiter en als 
uitvoer en verzamelaar achter de machine 
 

 
                        

De inline rollerbaansysteem in verschillende lengte en breedte verkrijgbaar, de huidige afgebeeld lijn 
is 1 meter rollerbaan voor de dozensluiter en 2 meter na de dozensluiter. 
 

 De roller transportbanden zijn verkrijgbaar in standaard breedtes met kunststof rollen 

 Het systeem wordt geleverd compleet met onderstel en koppeling toebehoren voor aansluiting  
aan de dozensluiter 

 Het inline systeem is stil met minimale wrijving 
 Het inline systeem kan worden uitgerust met wielen 

 
                         

TYPE                                             Soco Inline rollerbaan 

Breedte rollerbaan 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm 

Lengte rollerbaan 
1 meter voor de dozensluiter en 2 meter na de 
dozensluiter 

Werkhoogte excl. wielen 920 x 620 mm 

Wiel met rem hoogte 
140 mm   

Roller doorsnede 48 mm impact – proef plastic 

Assen doorsnede 8 mm aluminium 

Eind van assen Kunstof met roestvrije lagers 

Frame Electro-galvanische staal 

Axle pitch 
90 mm ( hard maat van de ene roller naar de 
andere) andere maten optie 

Max. druk gewicht v/d doos of 1 roller 10 kg 

Max. druk op 1 meter rollerbaan 75 kg 
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Complete rollerbaan voor Soco dozensluiters 
 
De Boemerang systeem wordt gebruikt als paktafel voor de dozensluiter en als 
uitvoer na de machine 
 

 
 De Boemerang rollerbaan systeem is in verschillende breedte verkrijgbaar, en maakt dat de 

operator de doos na inpakken en sluiten op de pallet of kar kan plaatsen. Dus 1 persoon ka het 
werk van 2 personen doen. En compleet geleverd met onderstellen en koppelingen. 

 De boemerang verpakking station waarop drie bewerkingen kunnen worden uitgevoerd binnen 
een zeer beperkt gebied, ca. 8 m2: 

 De dozenhouder op de baan zorgt ervoor dat de operator zijn handen vrij heeft om het product in 
de doos te doen. 

 Na dat de doos door de dozensluiter gesloten is komt de doos door de flexibaan achter de 
operator weer terug. 

 De operator kan de dozen op pallet of kar zetten als de rollerbanen vol staan. 
 

TYPE                                             Soco Boomerang rollerbaan 

Breedte rollerbaan  300 / 400 / 500  mm 
 

Werkoppervlakte 8 M2 

Werkhoogte excl. wielen 920 x 620 mm 

Wiel met rem hoogte 140 mm   

Roller doorsnede 48 mm ‘impact-proof plastic’ 

As doorsnede 8 mm aluminium 

Eind van assen Kunstof met roestvrije lagers. 

Frame Electro-galvanische staal. 

Axle pitch 
90 mm ( hard maat van de ene roller naar de 
andere) andere maten optie 

Max. druk gewicht v/d doos of 1 roller 10 kg. 

Max. gewicht op 1m.rollerbaan 75 kg. 

 


