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Labeling Machines
Etiketleme Makineleri



MEGAROLL-C

Labeling Machines
Etiketleme Makineleri

ROLL-FED OPP
LABELING MACHINE
MEGAROLL C labelers are rotary type machines specially 
designed for applying roll fed OPP Labels to PET, HDPE and 
Glass Bottles using hot glue. In addition to cylindrical 
bottles, there are special versions that allow labels to be 
applied to square, rectangular or different forms of bottles. 

Models ranging from 15.000 bottles/hour up to 50.000 
bottles/hour are available.

BOBİNDEN BESLEMELİ 
OPP ETİKETLEME MAKİNESİ
MEGAROLL C etiketleme makineleri; PET, HDPE
ve Cam Şişelere sıcak tutkallı bobinden beslemeli
OPP Etiket uygulamak için özel olarak tasarlanmış 
döner tip makinelerdir. Silindirik şişelerin yanı sıra kare, 
dikdörtgen veya farklı formlardaki şişelere etiket 
uygulanmasını sağlayan özel versiyonları bulunur. 

15.000 şişe/saat’ten 50.000 şişe/saat‘e kadar modeller 
bulunmaktadır. 



Advantages of MEGAROLL-C 

Square and shaped bottles can also be labeled on this 
labeler with optional equipment.
In these models, label application is performed with
a servo motor under each bottle base. 

Touch screen operator panel is user friendly.
Format selections, error messages that facilitate faults
on the screen, provide ease of use for operators. 

With a frequency inverter, automatic speed changes
are made electronically.

The label is cut by means of 2 knives, one of which is 
rotating and the other is fixed, and is applied as a strip 
on the label with a glue drum.  

MEGAROLL-C  Avantajları

Kare ve farklı şekillerdeki şişeler isteğe bağlı donanım 
ile etiketlenebilir. Bu modellerde her şişe tabanının
altında bir servo motor kullanılmaktadır.

Dokunmatik ekran operatör paneli kullanıcı dostudur. 

Format seçimleri, ekranda arıza bulmayı kolaylaştıran
hata mesajları operatörlere kullanım kolaylığı
sağlamaktadır. Frekans invertörü ile elektronik olarak
otomatik hız değişimleri yapılmaktadır.

Etiket, biri döner diğeri sabit 2 bıçak vasıtası ile
kesilir ve tutkal tamburu ile etiket üzerine
şerit şeklinde uygulanır.



SELF-ADHESIVE
LABELING MACHINE
SELFIE is a rotary type machine designed for 
attaching self-adhesive paper or plastic labels to PET 
or glass bottles. Other than cylindrical bottles, there 
are special versions of the machine which allows 
labeling of bottles in the form of a square, rectangle 
or any other forms.

There are various models suitable for labeling from 
6,000 bottles up to 35,000 bottles per hour. 

KENDİNDEN YAPIŞKANLI
ETİKETLEME MAKİNESİ
SELFIE; PET ve Cam Şişelere kendinden yapışkanlı 
kâğıt ya da plastik etiket uygulamak için özel olarak 
tasarlanmış döner tip makinelerdir. Silindirik 
şişelerin yanı sıra kare, dikdörtgen veya farklı 
formlardaki şişelere etiket uygulanmasını sağlayan 
özel versiyonları bulunur. 

6.000 şişe/saat’ ten 35.000 şişe/saat‘ e kadar 
modeller bulunmaktadır. 

SELFIE
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Advantages of SELFIE

Almost zero labeling errors.

Unlike classic labeling systems, the glue cost is zero
and since there is no label cutting operation,
no blades are needed.

Due to the structure of the label material, the visibility 
and color of the labels are more advantageous 
compared to other types of labels.

Multiple labels can be applied to different parts
of the bottles.

Very little maintenance and spare parts are required.

SELFIE Avantajları

Etiket yapıştırma hatası neredeyse sıfırdır.

Klasik etiketleme sistemlerinden farklı olarak; tutkal 
masrafı sıfırdır ve etiket kesme operasyonu olmadığı 
için bıçak masrafı söz konusu değildir.

Etiket materyalinin yapısından dolayı etiketlerin 
görselliği ve renk uygulamaları diğer etiketlere göre 
daha avantajlıdır.

Şişelerin farklı bölgelerine çoklu sayıda etiket 
uygulanabilir.

Çok az bakım ve yedek parça ihtiyacı duyulmaktadır.
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MEGAROLL-R

Advantages of Direct Glue
Spraying System: 

No glue drums, glue bars, scrapers and moving parts. 
Less glue consumption compared to ordinary
systems with glue drum. 
No glue recycling or contamination. 
Cleaner machine. No glue spillage resulting
extremely low maintenance.

Advantages of patented
Cutter / Vacuum Drum: 

Ability to handle thinner and lower spec/lower cost films. 
No problems with label transfer and almost no label slip. 
No static blade and rotary blade set-up and adjustment. 
Low cost blades which can easily be replaced in minutes. 
Extremely minimal maintenance and spare
parts requirement.

Patentli “Jilet Kesme ve Vakum 
Tamburu”nun  Avantajları:

Çok daha ince ve ekonomik etiket bobini kullanılabilir.
Etiket beslemesi sorunsuz olup etiket kaydırma 
problemi neredeyse yoktur.
Klasik “sabit bıçak-döner bıçak” sistemleri gibi
ayar sıkıntıları yoktur.
Bıçaklar çok ekonomik olup değişimi kolaydır. 
Değişim sonrası ayar gerektirmez.
Çok az bakım ve yedek parça gerektirir.

Direkt Tutkal Püskürtme Sisteminin 
Avantajları:

Tutkal tamburu, tutkal sıyırıcı ve hareketli parça yoktur.
Klasik tutkal tamburlu sistemlere göre çok daha
az tutkal tüketilir.
Tutkal sirkülasyon grubu ve tutkal geri dönüşü yoktur.
Makine her zaman çok temizdir, tutkal artıkları ve 
bulaşığı yoktur. Az bakım gerektirir.

ROLL-FED OPP PLASTIC
LABELING MACHINE
The razor cut labeler has been 
specially designed 5÷10 lt PET bottles,
incorporates a totally new concept
in roll-fed labelling technology.
There is no skill required in fitting
blades and operators can change over 
all the blades in a manner of minutes. 

BOBİNDEN BESLEMELİ PLASTİK 
ETİKETLEME MAKİNESİ
Patentli jilet kesme (razorcut) etiketleme makinesi,
özel olarak 5÷10 litre PET şişelere OPP etiket
yapıştırabilmek için tasarlanmış olup,
bobinden beslemeli etiketlemelere tamamen
farklı bir yenilik getirmiştir.

Yeni “Jilet Kesme” sisteminde herhangi bir
personelin birkaç dakika içinde değiştirebileceği,
ayar gerektirmeyen ekonomik bıçaklar kullanılmaya 
başlanmış ve klasik makinelerdeki kesme ve 
ayar sorunları bütünüyle ortadan kaldırılmıştır. 


