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Yarı otomatik olarak çalışan Kraft Dolum Makinası,    

10-100kg’lık torbalara dakikada 1-12 adet arasında      

dolum yapabilmektedir. Çeşitli opsiyonlarıyla ihtiyaca 

uygun çözüm oluşturacak şekilde tasarlanabilmektedir. 

Besleme elemanı olarak yaygın olarak helezon, bant 

konveyör,  sıkıştırma tankı kullanılmaktadır. Kraft torba 

dolum makinalarıyla taneli, granül, yüksek yoğunluktaki 

toz ürünler, farklı yoğunluktaki kimyevi ve diğer granül 

malzemeler doldurulmaktadır. Malzemenin cinsine ve 

özelliğine göre farklı model Kraft dolum makineleri   

tercih edilmektedir. Dolum süresince yük hücreleri ile 

hassas tartım yapılır. Set edilen ağırlık değerine       

ulaşıldığında, sistem, yavaş beslemeye geçerek dolum 

hassasiyetini arttırır.  

 Torba sabitleme ile ürün dışa taşmaz 

 Az yer kaplayan Ergonomik tasarımlar 

 Düşük bakım maliyeti 

 Kolay kullanım 

 Kaba ve ince dolum 

 Toz ve gürültü emisyonu 

 Paslanmaz veya çelik malzeme 

 Dolum boyunca hassas tartım 

 İsteğe bağlı paslanmaz veya çelik yapı 

 Tartım ünitesi ile dolum miktarını görme 

 Programlanabilir tartım ünitesi 

 Eklenebilir opsiyon seçenekleri 

Özellikler 

Ürün Tanım 



Kraft Torba Dolum Modelleri 
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Ventilli Kraft Torba Dolum 

 Orta ve yüksek yoğunlukta akıcılığı olan granül ve toz 

biçimindeki ürünlerin paketlenmesinde kullanılır. 

 Hava basınçlı ve hızlı dolum özelliği  

 Seviye sensörü 

 Elektronik tartım kontrol ünitesi (Dara alma, sıfırlam 

 Dolum boyunca hassas tartım 

 Ek opsiyonlar ile ihtiyaca uygun çözümler 

Helezonlu Kraft Torba Dolum 

 Orta ve yüksek yoğunlukta akıcılığı olan granül veya 

toz biçimindeki ürünlerin paketlenmesinde kullanılır. 

 Malzemeler kraftın içerisine helezon ile taşınır.  

 Toz ve gürültü emisyonu 

 Elektronik tartım kontrol ünitesi (Dara alma, sıfırlam 

 Dolum boyunca hassas tartım 

 Ek opsiyonlar ile ihtiyaca uygun çözümler 

Türbinli Kraft Torba Dolum 

 Düşük ve orta yoğunluktaki akıcılığı olan granül veya 

toz biçimindeki ürünlerin paketlenmesinde kullanılır. 

 Malzemeler kraftın içerisine türbinin dönüş hareketiyle 

taşınır  

 Elektronik tartım kontrol ünitesi (Dara alma, sıfırlam 

 Dolum boyunca hassas tartım 

 Ek opsiyonlar ile ihtiyaca uygun çözümler 

Klepeli Kraft Torba Dolum 

 Düşük ve orta yoğunluktaki akıcılığı olan granül veya 

toz biçimindeki ürünlerin paketlenmesinde kullanılır. 

 Klepenin açılması içe dolum gerçekleşir. Kefe            

tasarımındaki eğimle malzeme krafta taşınır. 

 Birden fazla kefe ile seçeneği ile farklı malzemelerin 

dozajlanarak doldurulma imkanı 

 Ek opsiyonlar ile ihtiyaca uygun çözümler 



Boğaz Tutucular 
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Ağız Kapatma 

Diğer Eklentiler 

Ultrasonik Birleştirme Dikişli Birleştirme 

Pnömatik Tutucu Şişirmeli Tutucu 

Toz Filtresi Torba Devirme Düzeltme Presi 

Dolumu yapılacak malzemenin özelliğine, torbanın türüne ve ihtiyaca göre makineye yukarıda belirtilen eklentiler      

yapılabilmektedir. Makinanın kullanılacağı alana göre ihtiyaca uygun makine tasarımı BFM Mühendislik kadrosu       

tarafından geliştirilmektedir.   

Ürün Tanım 


