
• Ημιαυτόματο γεμιστικό Doselite
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Doselite- Η σειρά γεμιστικών-
δοσομετρικών doselite είναι 
επιτραπέζια. Είναι κατάλληλα για 
δοσομέτρηση και πλήρωση δοχείων 
με κάθε είδους παχύρρευστο και 
λεπτόρρευστο προϊόν.
Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
Κατάλληλο για δόσεις από 5-1350ml
Ογκομετρική πλήρωση με ακρίβεια 1%
Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 
ατσάλι
Γεμίζει 350 βάζα των 500 γρ σε 1 ώρα
Εύκολος τρόπος λειτουργίας και 
καθαρισμού καθώς αποσυναρμολογείται 
πλήρως.
Το εύρος του όγκου απόθεσης ρυθμίζεται 
σε μία κλίμακα από 10% έως 20% 
ανάλογα με την σύσταση του προϊόντος 
σε συνδυασμό με τον κύλινδρο που 
χρησιμοποιείται. Η ταχύτητα απόθεσης 
είναι ρυθμιζόμενη και υπάρχει λειτουργία 
με πεντάλ ή με πιστόλι.
Χώρα κατασκευής: Ιταλία

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ

ΙΘΩΜΗΣ 26, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210 547886

www.control-technology.gr
info@control-technology.gr

ΚΙΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΥΓΡΩΝ

1
•Αρχική τιμή: € 5.750

2
•Έκπτωση - € 1.000

3
•Τιμή προσφοράς € 4.750

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 30.06.2019
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΡΗ

https://www.youtube.com/watch?v=Qody6KvLjj4
http://www.control-technology.gr/
mailto:info@control-technology.gr


• Ημιαυτόματο ταπωτικό Tenco
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ταπωτκό μηχάνημα της Tenco είναι 
κατάλληλο για χρήση με καπάκια 
μεταλλικά & πλαστικά,  βιδωτά, twist 
off και pilferproof (αλουμινίου με 
σπείρες) γα κάθε είδου δοχείο, βάζο 
και φιάλη.
Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο ατσάλι και λειτουργεί 
μόνο με παροχή πεπιεσμένου αέρος ή 
μονοφασικό κινητήρα νάλογα με την 
εφαρμογή.
Διάμετρος καπακιού από 3 – 150 χιλ με 
κατασκευή ειδικής μήτρας. Κατάλληλο 
και για μινιατούρα με ελαιόλαδο.
Ταχύτητα παραγωγής 600 τμχ/ώρα.
Ιδιαίτερα έυκολος τρόπος λειτουργίας 
και εύκολος τρόπος καθαρισμού.
Χώρα κατασκευής: Ιταλία

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ

ΙΘΩΜΗΣ 26, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210 547886

www.control-technology.gr
info@control-technology.gr

ΚΙΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΥΓΡΩΝ

1
•Αρχική τιμή: € 3.900

2
•Έκπτωση - € 1.110

3
•Τιμή προσφοράς € 2.790

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 30.06.2019
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΡΗ

https://www.youtube.com/watch?v=Qody6KvLjj4
http://www.control-technology.gr/
mailto:info@control-technology.gr


ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ

• Ημιαυτόματη ετικετέζα EKO-10
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο ατσάλι , με 
κινητήρα ισχύος 0,9 KW, τροφοδοσία 
μονοφασική 230 V
-Διαστάσεις 850 Χ 400 Χ 500 χιλ
-Βάρος 50 κιλά
-Κατάλληλη για δοχεία και φιάλες με 
διάμετρο από Ø 20 – 200 χιλ
-Εύκολος τρόπος ρύθμισης για προσαρμογή 
σε διαφορετική διάσταση βάζου
-Δέχεται ετικέτες πλάτους από 1 έως 19 εκ
-Δυναμικότητα 800 τμχ / ώρα
-Δυνατότητα επικόλλησης ετικέτας μπρος και 
πίσω στο ίδιο προϊόν
-Διατίθεται με ειδικά ράουλα σε περίπτωση 
που το βάζο έχει καμπύλες ή καπάκι με 
μεγαλύτερη διάμετρο από το βάζο
-Διαθέτει ράουλο από σφουγγάρι για 
σιδέρωμα της ετικέτας για άψογη εμφάνιση 
χωρίς τσακίσεις και φουσκάλες
-Δυνατότητα επικόλησης ετικετών και σε 
τετράγωνα δοχεία/βάζα με την χρήση 
επιπρόσθετου εξοπλισμού
Χώρα κατασκευής: Ιταλία

ΚΙΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΥΓΡΩΝ

ΙΘΩΜΗΣ 26, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210 547886

www.control-technology.gr
info@control-technology.gr

1
•Αρχική τιμή: € 2.690

2
•Έκπτωση - € 500

3
•Τιμή προσφοράς € 1.890

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 30.06.2019
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΡΗ

https://www.youtube.com/watch?v=qKyuAuzKSPY&feature=youtu.be
http://www.control-technology.gr/
mailto:info@control-technology.gr


• Εκτυπωτής inkjet TL300DK
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είναι ιδανικός για ενσωμάτωση σε 
διάφορες γραμμές παραγωγής ή 
ετικετέζες όπου απαιτείται χαμηλό 
κόστος. Διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 
3,5 ιντσών με μνήμη 200 εκτυπώσεων.
Είναι κατάλληλος για προσαρμογή πάνω 
σε ιμάντα με σκοπό την αυτόματη 
σήμανση των προϊόντων με ημερομηνία 
λήξης/παραγωγής, lot number, barcode 
και οποιαδήποτε μεταβλητή πληροφορία.
Ύψος εκτύπωσης 12,7 χιλ
Διαθέσιμα χρώματα εκτύπωσης: Μαύρο, 
κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, 
πορτοκαλί, καφέ, μωβ.
Εκτυπώστε:
Κωδικούς Βάρδιας
Αυτόματο μετρητή τεμαχίων
Ημερομηνία & Ώρα
Datamatrix
Barcodes(1D&2D)
QR codes
Πολλαπλές γραμματοσειρές
Λογότυπο
Real-Time εκτύπωση
Χώρα κατασκευής: ΙταλίαΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ

ΙΘΩΜΗΣ 26, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210 547886

www.control-technology.gr
info@control-technology.gr

ΚΙΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΥΓΡΩΝ

1
•Αρχική τιμή: € 1.350

2
•Έκπτωση - € 200

3
•Τιμή προσφοράς € 1.150

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 30.06.2019
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΡΗ

https://www.youtube.com/watch?v=oWnU-hCFhO0
http://www.control-technology.gr/
mailto:info@control-technology.gr


• Εκτυπωτής Jetstamp 790
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φορητός Inkjet Εκτυπωτής Χειρός για 
ανεξίτηλο μαρκάρισμα με 2 γραμμές των 
20 χαρακτήρων η κάθε γραμμή
Είναι ιδανικός για να εκτυπώνει με 
μεγάλη ευκολία και ταχύτητα 
Ημερομηνίες Παραγωγής και Λήξης, 
LotNumber, SerialNumber κ.α.με ειδικό 
ταχυστέγνωτο μελάνι
Μια έξυπνη λύση για μικρές και μεσαίες 
εταιρείες που δε διαθέτουν γραμμή 
παραγωγής με βιομηχανικούς εκτυπωτές.
Τυπώνει εύκολα και γρήγορα επάνω σε 
χάρτινες, πλαστικές, γυάλινες, μεταλλικές 
επιφάνειες (π.χ. γυάλινα πλαστικά ή 
μεταλλικά βαζάκια, χάρτινα σακουλάκια 
τροφίμων, μπουκάλια, δοχεία, μπιτόνια 
ακόμα και σε προϊόντα ψυγείου ή 
κατάψυξης, πλαστικό φιλμ συσκευασίας, 
ετικέτες προϊόντων ματ ή γυαλιστερές, 
Συσκευασίες από χαρτόνι, Κονσέρβες, 
καπάκια, Κυκλικές επιφάνειες )
Χώρα κατασκευής: Γερμανία

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ

ΙΘΩΜΗΣ 26, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ: 210 547886

www.control-technology.gr
info@control-technology.gr

ΚΙΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΥΓΡΩΝ

1
•Αρχική τιμή: € 1050

2
•Έκπτωση - € 60

3
•Τιμή προσφοράς € 990

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 30.06.2019

https://youtu.be/jJO-qwwrVTQ?t=1
http://www.control-technology.gr/
mailto:info@control-technology.gr

