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Technische beschrijving 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De juiste keuze voor de verpakkingsmachine-
industrie 

 
 
 
Seri Makina uit Istanbul, Turkije, produceert een in-lijnverpakkingsmachine die golfkartonnen dozen 
bedrukt en vouwt. Afhankelijk van de gebruikte kleuren worden er een tot vier 
dubbelmembraanpompen gebruikt per machine. Een bijkomende dubbelmembraanpomp is nodig bij 
de lijmmachine.  

 
In het verleden werden er andere pompen getest, waaronder lokaal geproduceerde pompen, maar die 
veroorzaakten aanzienlijke kwaliteitsproblemen. Zo leidden ze ertoe dat de machine bijzonder vaak 
moest stoppen en worden heropgestart. Aangezien de machine van grote waarde is, spelen de 
dubbelmembraanpompen op de machine een belangrijke rol om te garanderen dat het 
productieproces vlot verloopt. 
 

 
Sisdoz, de lokale Graco-distributeur, plaatste een Graco Husky 307 zodat de flexo-inkt op 
oplosmiddelbasis kan worden vervoerd. De lijmtoepassing werd voorzien van een Graco Husky 515 
om het hele proces efficiënter te laten verlopen met minimale uitvaltijden. 
 
Nadat ze het nieuw geplaatste Graco-materiaal op de in-lijnverpakkingsmachine hadden gebruikt, 
stelde Ser Makina duidelijk vast dat de machine efficiënter werkte en dat de zuiger- en 
vervoerprestatie veel beter was in vergelijking met de pompen die vroeger werden gebruikt. De 
machine werkt nu met minimale uitvaltijden en het aantal keren dat de machine moet worden gestopt 
en heropgestart is drastisch verminderd.  

 
Seri Makina is nu hoogst tevreden met de verpakkingsoplossing die het naar meer dan 30 landen 
uitvoert. Seri Makina beschouwt Graco als een betrouwbare productiepartner en gaat ervan uit dat het 
aantal verkochte machines dankzij het partnerschap zal blijven groeien. 

 
 

 
  

 



   Technische beschrijving  

 

Contacteer Graco 
Ga naar www.graco.com voor meer informatie 
Stuur om ons te contacteren een e-mail naar info@graco.be 

 
Wilt u meer succesverhalen ontvangen? Abonneer u door een e-mail te sturen naar 
newsletter@graco.be 

 
Wilt u UW verhaal met ons delen? Ga naar www.graco.com/MyStory 

 

 

EINDGEBRUIKER 
 
Seri Makina ve Ambalaj Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi 
Isıso Sanayi Sitesi F Blok nr. 4-5-6-7 
Hadımköy - Büyükçekmece  -İstanbul  
TURKIJE 
E-mail  : seri@serimakina.com 
Web  : www.serimakina.com 

Marktsector 
Machineproductie voor de 
verpakkingsindustrie 
 
 
 UITVOERING 
 
De Husky 307-modellen worden 
gebruikt om de flexo-drukinkt te 
vervoeren, terwijl de Husky 515 
wordt gebruikt voor het vervoeren 
van de lijm. 

GRACO-apparatuur 
Graco Husky 307 (D3B966) 
Graco Husky 515 
(D5B966)

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACO-distributeur  
Sisdoz Dozlama Sistemleri Üretim ve 
Pazarlama Ltd. Şti. 
Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi A-2 
Blok nr. 44/12 
34775 Yukarıdudullu 
Ümraniye - İstanbul  
TURKIJE 
www.sisdoz.com.tr 

 

TOEPASSING 
 
Vervoer van flexo-drukinkt op 
oplosmiddelbasis en van lijm op een 
verpakkingsmachine 

 

Materiaalspecificaties  
Drukinkt van het merk DYO en Henkel 
Adhesin VP 915 HB-lijm 

 
Typische eigenschappen 
Flexo-drukinkt; drukinkt op 
oplosmiddelbasis 
Lijm; klevend en op waterbasis 
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