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Et�ketleme alanında talepler doğrultusunda 
sorunsuz ürünü tesl�m etmek elbettek� olması 
gerekend�r. Ancak b�zler �ç�n asıl öneml� olan bu 
adımın ardından gelecek olan süreçt�r. Odağımız 
yalnızca kusursuz ürünü tesl�m etmek değ�l, uzun 
soluklu b�r �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde müşter� odaklı h�zmet 
anlayışıyla müşter�ler�m�ze komple çözümler sunarak 
h�zmet etmekt�r.

Fako Et�ketleme Mak�neler� olarak tüm uygulama ve 
�ht�yaçlara yönel�k b�rçok farklı endüstr�ye h�tap eden 
çok amaçlı et�ketleme s�stemler� �mal etmektey�z. 
Et�ketleme modüller�, apl�katör ve komple mak�ne 
g�b� çözümlerle �ht�yaçlarınıza özel yanıtlar 
hazırlamaktayız. Mak�neler�m�z�n tam kapas�te çalışır 
durumda kalmasını ve uzun b�r h�zmet ömrüne sah�p 
olmasını sağlamak �ç�n s�zlere kapsamlı b�r h�zmet 
yelpazes�  sunuyoruz.  Et �ket leme çözümler � 
danışmanlığı, doğrudan eğ�t�m, uzaktan destek ve 
telefon yoluyla s�zlere 7/24 h�zmet sağlamaktayız.

Fako Et�ketleme S�stemler� olarak kullanmakta 
olduğumuz son teknoloj� ek�pmanlar ve konusunda 
uzman deney�ml� çalışanlarımızla s�zlere eks�ks�z ve 
güvenl� b�r h�zmet sağlıyoruz. Yüksek standarda sah�p 
ürün ve h�zmet� s�zlere en hızlı şek�lde sunma gayret� 
�çer�s�ndey�z. Zamanın s�zler �ç�n ne derece kıymetl� 
olduğu b�l�nc�yle s�zlere en uygun çözümü sunmak �ç�n 
çalışıyoruz.
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FK-DS
Ön ve Arka Yüzey Et�ketleme S�stem�

Et�ketleme Modülü
Maks�mum Gen�şl�k

:
:

Fako-S 140 | Fako-M 250
140mm | 250mm | 350mm

Yoğun olarak kullanılan ön ve arka yüzey et�ketleme proses�nde; ambalaj et�ket�n 
uygulandığı anda hassas b�r şek�lde konumlandırılmalıdır. Üret�m adetler�n�n 
görece düşük olduğu alanlarda konumlandırma �ç�n en �deal çözüm yarı otomat�k 
s�stemler olacaktır. Bu çözümde ürün oldukça bas�t b�r tutucuya yerleşt�r�lerek 
uygulayıcı arasındak� b�r taşıyıcıya manuel olarak kaydırılır. Et�ket uygulandığı 
anda ürün s�stem tarafından otomat�k olarak tutularak yüksek hassas�yetl� et�ket 
konumlandırması tamamlanır. 

FK-WA
Sarmal Et�ketleme S�stem�

Et�ketleme Modülü
Maks�mum Gen�şl�k

:
:

Fako-S 140 | Fako-M 250
140mm | 250mm | 350mm

Et�ketleme konusunda yüzey alanının mümkün olduğunca ver�ml� kullanılması son 
derece öneml�d�r. Bu nedenle s�l�nd�r�k ambalajlarda sarmal et�ketleme en �deal 
çözümdür. Bu proseste et�ket ürünün çevres�ne kısmen veya tamamen sarılarak 
uygulanmaktadır. Sarmal et�ketleme; ş�şe, kavanoz ve s�l�nd�r ambalaj 
et�ketlemes� g�b� b�rçok farklı üründe vazgeç�lmezd�r. Bu et�ketleme uygulamasının 
en çok terc�h ed�ld�ğ� alan ürünler�n ağırlıklı olarak döner bantlarda hızla ve yüksek 
adetlerde et�ketlend�ğ� �çecek sektörüdür. Fako Et�ketleme S�stemler� s�zlere bu 
s�stemlere uygun �deal komple çözümler ve apl�katörler sunmaktadır.

FK-T
Üst Yüzey Et�ketleme S�stem�

Et�ketleme Modülü
Maks�mum Gen�şl�k

:
:

Fako-S 140 | Fako-M 250
140mm | 250mm | 350mm

Üst et�ketleme en yaygın kullanılan et�ketleme türler�nden b�r�s�d�r. Ağırlıklı olarak hazır 
ambalajlara �çer�k l�stes�, part� numarası veya son kullanma tar�h� g�b� değ�şken ver�ler�n 
uygulanması amacıyla terc�h ed�lmekted�r. Bu nedenle şarküter� ürünler� başta olmak 
üzere kozmet�k, gıda ve �laç g�b� raf ömrünün son derece öneml� olduğu sektörlerde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaygın sektörler �çer�s�nde elbette k� ambalaj çeş�tler� 
de oldukça farklılık göstermekted�r. Dondurulmuş gıda ambalajlarından karton ve plast�k 
kutulara, cam ambalajlardan plast�k kaplara kadar oldukça farklı ambalajlar �ç�n 
güvenle kullanılab�lmekted�r. Fako Et�ketleme S�stemler�, �ht�yaç duyab�leceğ�n�z her 
alana uygun; ekonom�k, yüksek hassas�yet ve performansa sah�p çözümler�yle 
h�zmet�n�zded�r.
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ETİKETLEME SİSTEMLERİ

FK-WX
Ç�ft Yüzey Sarmal Et�ketleme S�stem�

Et�ketleme Modülü
Maks�mum Gen�şl�k

:
:

Fako-S 140 | Fako-M 250
140mm | 250mm | 350mm

Et�ketleme konusunda yüzey alanının mümkün olduğunca ver�ml� kullanılması son 
derece öneml�d�r. Bu nedenle s�l�nd�r�k ambalajlarda sarmal et�ketleme en �deal 
çözümdür. Bu proseste et�ket ürünün çevres�ne kısmen veya tamamen sarılarak 
uygulanmaktadır. Sarmal et�ketleme; ş�şe, kavanoz ve s�l�nd�r ambalaj 
et�ketlemes� g�b� b�rçok farklı üründe vazgeç�lmezd�r. Bu et�ketleme uygulamasının 
en çok terc�h ed�ld�ğ� alan ürünler�n ağırlıklı olarak döner bantlarda hızla ve yüksek 
adetlerde et�ketlend�ğ� �çecek sektörüdür. Fako Et�ketleme S�stemler� s�zlere bu 
s�stemlere uygun �deal komple çözümler ve apl�katörler sunmaktadır.

FK-TB
Alt ve Üst Yüzey Et�ketleme S�stem�

Et�ketleme Modülü
Maks�mum Gen�şl�k

:
:

Fako-S 140 | Fako-M 250
140mm | 250mm | 350mm

Alt ve üst et�ketleme en yaygın kullanılan et�ketleme türler�nden b�r�s�d�r. Ağırlıklı olarak 
hazır ambalajlara �çer�k l�stes�, part� numarası veya son kullanma tar�h� g�b� değ�şken 
ver�ler�n uygulanması amacıyla terc�h ed�lmekted�r. Bu nedenle şarküter� ürünler� başta 
olmak üzere kozmet�k, gıda ve �laç g�b� raf ömrünün son derece öneml� olduğu 
sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaygın sektörler �çer�s�nde elbette k� 
ambalaj çeş�tler�  de oldukça farklı l ık göstermekted�r.  Dondurulmuş gıda 
ambalajlarından karton ve plast�k kutulara, cam ambalajlardan plast�k kaplara kadar 
oldukça farklı ambalajlar �ç�n güvenle kullanılab�lmekted�r. Fako Et�ketleme S�stemler�, 
�ht�yaç duyab�leceğ�n�z her alana uygun; ekonom�k, yüksek hassas�yet ve performansa 
sah�p çözümler�yle h�zmet�n�zded�r.

FK-WXS
Küçük Çaplı Sarmal Et�ketleme S�stem�

Et�ketleme Modülü
Maks�mum Gen�şl�k

:
:

Fako-S 140 | Fako-M 250
140mm | 250mm | 350mm

Et�ketleme konusunda yüzey alanının mümkün olduğunca ver�ml� kullanılması son 
derece öneml�d�r. Bu nedenle s�l�nd�r�k ambalajlarda sarmal et�ketleme en �deal 
çözümdür. Bu proseste et�ket ürünün çevres�ne kısmen veya tamamen sarılarak 
uygulanmaktadır. Sarmal et�ketleme; tıbb� ampül, şırınga ve küçük s�l�nd�r ambalaj 
et�ketlemes� g�b� b�rçok farklı üründe vazgeç�lmezd�r. Bu et�ketleme uygulamasının 
en çok terc�h ed�ld�ğ� alan ürünler�n ağırlıklı olarak döner bantlarda hızla ve yüksek 
adetlerde et�ketlend�ğ� �laç sektörüdür. Fako Et�ketleme S�stemler� s�zlere bu 
s�stemlere uygun �deal komple çözümler ve apl�katörler sunmaktadır.
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DİĞER ÇÖZÜMLER

FAKO S  M  L
Et�ketleme Modüller�

Motor Çeş�d�
Bob�n Çapı Ölçüsü

:
:

Step Motor
300mm

Fako Et�ketleme S�stemler� olarak tüm uygulama ve �ht�yaçlara yönel�k b�rçok farklı 
endüstr�ye h�tap eden çok amaçlı et�ketleme mak�neler� �mal etmektey�z.

Et�ketleme modüller�, apl�katör ve komple mak�ne g�b� çözümlerle �ht�yaçlarınıza 
özel yanıtlar hazırlamaktayız. Mak�neler�m�z�n tam kapas�te çalışır durumda 
kalmasını ve uzun b�r h�zmet ömrüne sah�p olmasını sağlamak �ç�n s�zlere kapsamlı 
b�r h�zmet yelpazes� sunuyoruz. Et�ketleme çözümler� danışmanlığı, doğrudan 
eğ�t�m, uzaktan destek ve telefon yoluyla s�zlere 7/24 h�zmet sağlamaktayız.

SATO
Yaz&Yapıştır | Pr�nt&Apply

Ürün Özell�kler� : Uygulamalarınıza göre 
farklılık göstermekted�r.

Fako Et�ketleme S�stemler� olarak s�zlere gen�ş b�r yelpazede Yaz – Yapıştır 
çözümler� sunuyoruz. Bu s�stemler sayes�nde barkodları ve değ�şken ver�ler� 
kend�nden yapışkanlı b�r et�ket üzer�nde basab�len ve tanımlanacak ürüne 
otomat�k olarak uygulayab�len eks�ks�z b�r çözüm s�stem�ne sah�p olab�l�rs�n�z. 

Otomat�k paketleme mak�neler�, hat sonu paketleme s�stemler�, otomat�k �şleme 
ve paletleme s�stemler� üzer�ne entegrasyon �ç�n son derece �deal b�r çözümdür.

SLEEVE
Sleeve | Shr�nk S�stemler�
Fako Et�ketleme S�stemler� olarak sleeve et�ketleme �ht�yaçlarınıza Avrupa’dan 
�thal mak�nelerle cevaplar sunuyoruz. 

Üst kal�te sleeve et�ket uygulama mak�neler�m�z müşter�ler�m�z�n �ht�yaçlarına 
uygun, uzun ömürlü, son teknoloj� ek�pmanlarla donatılmıştır. S�stemler�m�z 
güven�l�r, kullanıcı dostu, esnek ve yüksek performanslı ver�me sah�pt�r. S�stemler�n 
satışları ün�teler hal�nde veya komple olarak gerçekleşt�r�lmekted�r. 

Ürün Özell�kler� : Uygulamalarınıza göre 
farklılık göstermekted�r.
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