
• Self Adhesive Labelling Machine
• Self Adhesive Liquid Filling Machine

• Sales & Service



Bosspack Engineering Sdn Bhd is a company who specialise in manufacture automatic
labelling machine in Malaysia. Bosspack Engineering Sdn Bhd established in 2000 
and we have more than 19 years of experience in manufacturing industry. To ensure 
Bosspack Engineering’s machine quality, most of our material is made from stainless 
steel and aluminium alloy. Our machine can accommodate across all industry since our 
machine is custom made.  

Bosspack Engineering เป็น บริษัท ท่ีเช่ียวชาญในการผลิตเคร่ืองติดฉลากอัตโนมัติในมาเลเซีย ก่อ
ต้ังข้ึนในปี 2000 และแสดงให้ บริษัท ของเรามีประสบการณ์มากกว่า 19 ปีในอุตสาหกรรมการผลิต 
กว่า 19 ปีท่ี เช่ียวชาญในการผลิตเคร่ืองติดฉลากอัตโนมัติ เพ่ือให้ม่ันใจในคุณภาพของเคร่ืองจักร วัสดุ
ส่วนใหญ่ของเราทำาจากสแตนเลสและอลูมิเนียม

We specialise in:

 •  Customise automatic labelling machine.
 •  Customise automatic liquid filling machine.

Labelling machine is used directly put labels on the packaging or attached together
automatically. Bosspack Engineering’s machine is customised to meet customer requirement. 
Since our machine is custom made therefore most of the industry we can get involve.

ส่ิงท่ีเรามีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ:

 • ออกแบบ,ผลิต,และวางระบบกระบวนการ ติดฉลากอัตโนมัติ ลงบนบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด
 • ออกแบบ,ผลิต,และวางระบบกระบวนการ บรรจุของเหลวลงใน บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ ได้หลากหลาย
   รูปแบบ

Bosspack Engineering เราผลิต เคร่ืองติดฉลากและเคร่ืองบรรจุของแหลวอัตโนมัติ มีให้เลือกหลาก
หลายรุ่นและรับออกแบบกระบวนการ ตามความต้องการของลูกค้า Bosspack Engineering เราผลิต
เคร่ืองจักรเองจึงสามารถตอบสนองลูกค้าได้ตามเง่ือนไขและตามความต้องการของลูกค้า เราคำานึงถึง
คุณภาพการใช้งานระยยาว เคร่ืองจักรถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็วปรับแต่งน้อย จน
เป็นท่ีไว้วางใจจากลูกค้าหลายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

ABOUT Bosspack Engineering

เกี่ยวกับเรา Bosspack Engineering

Specialisation

ความเชี่ยวชาญ
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S20 Front and Back Labelling System
เครื่องติดฉลากด้านหน้าและด้านหลัง

Main Drive Motor Servo Motor

Printer; Collecting Turn Table; 
Inspection System

Height: 10mm - 250mm

60-120 bottles/min*
± 1mm

Labelling Output (Speed)

Optional
Label Size
Accuracy

S series is a labelling machine specially designed to label on 
bottle shape like rectangular, oval or other irregular shaped 
bottles. S series labelling machine come with alignment 
chain belt to align bottles before entering into label applicator
and synchronized top belt stabilizer will hold-down press 
the bottle to make sure bottle is always in a straight
position. With this system, label precision and output are 
high and stable.
S20 is designed for bottles needed to be labelled with 
2-sided label.

S series เป็นเคร่ืองติดฉลากท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษเพ่ือ ให้สา
รมถติดฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์ได้ท้ังด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกัน
อัตโนมัติ สามารถติดฉลากแนวต้ังลงบนบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลาย
รูปทรงเช่น บรรจุภัณฑ์รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ทรงโค้งมลรูปไข่และ
รูปทรงอ่ืน ๆตามความต้องการของลูกค้า เคร่ืองติดฉลากซีร่ีส์ S 
มาพร้อมกับระบบจัดเรียงและระบบล็อกตำาแหน่งบรรจุภณฑ์เพ่ือ
ให้บรรจุภัณฑ์อยู่ในตำาแหน่งต้ังตรงเสมอ ก่อนเข้าชุดติดฉลาก เพ่ือ
ป้องกันการสูญเสียฉลาก
ระบบถูกออกแบบให้มีความแม่นยำาสูงและมีความเสถียนสม่ำาเสอม
ในการใช้งาน  

2S2 is a 2 in 1 labelling machine 
concept. It can label for front 
and back label; and also label 
1- or 2-pieces label on a round
bottle. 
มาพร้อมกับระบบหมุนติดฉลาก
พันรอบบรรจุภัณฑ์ทรงเหล่ียมและ
ทรงกลม ออกแบบมาสำาหรับฉลาก
แบบช้ินเดียวห่อหุ้มด้านหน้าและ
ด้านหลัง 2 in 1 ด้วยระบบลมและ
สามารถติดฉลากแบบ 2 ช้ินด้าน
หน้าและด้านหลังบรรจุภัณฑ์์

Come With Pneumatic Wrap-Around Station
ระบบติดฉลากด้านหน้าและด้านหลังS22
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One Sided Labelling System
ระบบการติดฉลากด้านเดียวS10

S10 is designed for bottles needed to be labelled with only 
1-sided label. It can add on additional label applicator with 
parallel direction (S50K). This can label for bottle like chili 
sauce and eye-catching label. Bottle’s body label and neck 
label can always be aligned.

S10K is a dual function labelling system for oval or rectangular shaped 
bottles. It is equipped with follow-up turning mechanism, therefore it able to do 
one label with 3-sided label or 4-sided label. S10K also able to do one-piece 
label on a rectangular bottle and round bottle with easy adjustment.

S10K เป็นระบบการติดฉลากฟังก์ช่ันแบบคู่สำาหรับขวดรูปทรงรีหรือรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
มาพร้อมกับระบบรีดฉลากให้เข้ากับรูปทรงโค้งของบรรจุภัณฑ์ หรือใช้กับฉลากช้ินเดียว
รีดติดได้ท้ัง 3 ด้านและ 4 ด้านออฟช่ัน 4S10K สามารถติดฉลากแบบช้ินเดียวด้านบน
บรรจุภัณฑ์ ขวดส่ีเหล่ียมและขวดกลม

One Sided Labelling System with Follow-Up Turning
ระบบการติดฉลากด้านเดียวพร้อมระบบรีดฉลาดS10K

ออฟช่ัน S10 ถูกออกแบบมาสำาหรับติดฉลากแบบคู่ขนานด้านหน้า
บรรจุภัณฑ์บนและล่าง ออฟช่ัน S50K ออกแบบมาสำาหรับติดฉลาก
สองระดับ ด้านล่างขวดและคอขวด เช่นขวดซอสพริก ท่ีมีฉลากติด
คอขวดทรงเรียว
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S series Front & Back Sided Labelling System 
Model Description & Wrap-Around Labelling
System Model Descrition

S20 S22Front and Back Labelling Machine

Front and Back or One Sided Labelling System

Wrap-Around Labelling System Model Description

Front and Back With Wrap-Around Station

WB11 Wrap-Around Labelling Machine
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WB11 Wrap-Around Labelling System
ระบบการติดฉลากแบบพันรอบบรรจุภัณฑ์

Both WB11 and WBM11 are wrap-around labelling machine.
Both machines are to label on round bottle.
WB11 uses stainless steel conveyor with Teflon or Stainless
-Steel conveyor belt chain. This stainless-steel conveyor 
system can label for any size of round bottle even though 
5-gallon pills and etc.
WBM11 uses mini size of conveyor with PVC belt. WB2MC 
is more suitable for small pharma bottles like ampoules, 
vials and other thin bottles.

WBM11 Mini-Conveyor Wrap-Around Labelling System

Bottle Size ø50 -350mm

80-100bpm 100-120bpm
40-50bpm 50-60bpm
35-45bpm 45-55bpm

± 1mm ± 1mm
ø50 -150mm

WB11 (Stainless-Steel Conveyor) WBM11 (Mini-Conveyor)

Labelling Precision

Basic Wrap-Around System
Pneumatic Arm System
Auto-Searching System

Labelling Output (Speed) for:

WB11 เป็นเคร่ืองติดฉลากสำาหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดบรรจุต้ังแต่ 5 
แกลลอนข้ึนไป ถูกออกแบบมาให้สามารถติดฉลากแบบพันรอบท้ัง
บรรจุภัณฑ์ทรงเหล่ียมและทรงกลม
WBM11 เป็นเคร่ืองติดฉลากสำาหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กน้ำาหนัก
เบา เช่นขวดใส่ยา ถูกออกแบบมาให้สามารถติดฉลากแบบพันรอบ
ท้ังบรรจุภัณฑ์ทรงเหล่ียมและทรงกลม
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T100
T100 is a labelling machine mainly designed for top flat surface
product. It can be plastic bag, cartoon box with folded or 
unfolded condition, bottle’s cap and etc. 

T100เป็นเคร่ืองติดฉลากท่ีออกแบบมาสำาหรับติดฉลากด้านบน
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีผิวเรียบเช่นซองหรือถุงพลาสติกตลับแป้งตลับยา 
แผ่นพับ และ ฝาขวด

T120 Top Labelling with Tamper Erident
System For Small Cartoon

T120 can label 2 pieces label on two opposite
corners of small cartoon. It will have a 
pneumatic arm roller to rub down and
sealing corner label.  

เคร่ืองรุ่น ถูกออกแบบมาให้สามารถติดฉลาก 2 
ช้ิน ในตำาแหน่งมุมท้ัง 2 ตรงกันข้าม มาพร้อมกับ
ลูกกล้ิงรีดฉลาก

Product Size 50-350mm (W) x
50-200mm (L)

1. Additional Label Applicator
2. Coding System

50-350mm (W) x
50-200mm (L)

50-60 pcs/m 120-140 pcs/m
NIL NIL

T100 T120

Pneumatic Arm Roller System

Optional

Capacity

Top Labelling System
ระบบการติดฉลากด้านบน  
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T100AF

Auto feeder is a machine that can auto feed for unfolded 
plastic bag, cartoon box, cards and etc.
It able to add on top label applicator to apply label on 
product while auto feeder is feeding products. T100AF has 
double output compare to T100. 
It can add on camera inspection system. This system have 
a vision camera to inspect label quality, printing quality and 
label absent/present on product. System will automatically 
reject unqualified product into rejection bin. 

Main Drive Motor Servo Motor

140-150 pcs/min

220 VAC / 50 Hz Single Phase

3500mm x 900mm x 1720mm

1. Inspection System
2. Rejection System
3. Coding System

3-80 m/min

± 1mmLabelling Precision

Conveyor Speed

Voltage

Machine Size (L*W*H)

Optional :

Labelling Output (Speed)

Top Labelling with Auto Feeder system
เครื่องติดฉลากด้านบนและระบบป้อนอัตโนมัติ 

เครื่องรุ่น T100 AF ถูกออกแบบมาสำาหรับติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ 
ถุงพลาสติก กล่องขนมการ์ตูน บัตร แผ่นพับต่างๆ มาพร้อมกับ
ระบบลำาเลียงและป้อนบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ 
เครื่องรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถเชื่อมต่อและติดฉลาดลงบน
บรรจุภัณฑ์ไปพร้อมๆกับการบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์
และเครื่องรุ่นนี้ยังถูกออกแบบให้สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์เสริม
ต่างๆ เช่นกล่องตรวจสอบอัตโนมัติ ตรวจสอบคุณภาพการติดฉลาก 
ฉลากขาด การพิมท์ไม่ครบถ่วน ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขกำาหนด ระบบก็
จะทำาการคัดออกโดยอัตโนมัติ
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SAT100
SAS100

Standalone labelling machine series is to designed to easily
attach with customer’s existing conveyor system line like 
filling machine and packaging machine.
With basic X-Y adjustment stand, it allows operator to easily 
move among different production line. 
Standalone labelling machine series is suitable for promotion 
label, barcode label, meditag label and etc. 
SAS100 is designed for label on side of product such as 
barcode label.
SAT100 is designed for label on top of product such as 
meditag label.

Standalone Labelling Machine Series
เครื่องติดฉลากแบบโมบายเคลือนย้ายอิสระ  

ชุดเครื่องติดฉลากแบบโมบาย ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
ใช้งานกับระบบสายพานลำาเลียงเครื่องบรรจุที่ลูกค้ามีอยู่แล้วหรือ
ต้องการติดฉลากเพิ่มเติมโดยไม่ต้องแก้ไขเครื่องจักรเดิม เพียงนำา
เครื่องติดฉลากรุ่น ll SAT100 ไปวางในตำาแหน่งที่ต้องการติดฉลาก
ก็สามารถใช้งานได้ทันที
ด้วยขาตั้งปรับพื้นฐานที่สามารถปรับได้ทั้งแนวตั่งและแนวนอนจะ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายได้ง่ายในสายการผลิต ชุดเครื่องติด
ฉลากแบบโมบายเหมาะสำาหรับติดป้ายโปรโมช่ันฉลากบาร์โค้ดฉลาก
เมดิแท็ก
SAS100 เป็นการออกแบบฉลากที่ด้านข้างของผลิตภัณฑ์เช่นฉลาก
บาร์โค้ด
SAT100 ออกแบบมาสำาหรับฉลากที่อยู่ด้านบนของผลิตภัณฑ์เช่น 
meditag label
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VAF500

Main Drive Motor Servo Motor

30-80 cartoon/min

150KG

220 VAC / 50 Hz Single Phase

1. Additional Label Applicator
2. Coding System

± 1mm

50 m/minLabelling Machine Capacity

Labelling Machine Precision

Weight

Voltage

Optional :

Capacity

Vertical Carton Auto Feeder System 
ระบบป้อนกล่องกระดาษอัตโนมัติแนวตั้ง 

VAF500 is an automatic transfer large flat cartoon for 
labelling or inkjet printing purpose. 
This is specially designed for high volume capacity with 
labeling or inkjet printing needed with offline processing. 
VAF500 able to solve labelling or inkjet printing for four-sided
of large flat cartoon with one-time solution. Lastly, it will 
automatically collect cartoon nicely.

เครื่องรุ่น VAF500 ออกแบบมาสำาหรับลำาเลียงกล่องขนาดใหญ่ที่
ยังไม่ได้ขึ้นรูปเป็นกล่อง สำาหรับติดฉลากและการพิมท์ เครื่องรุ่นนี้
ถูกออกแบบมาให้รองรับการผลิตจำานวนมากๆ สำาหรับการติดฉลาก
และการพิมพ์ ด้วยระบบประมวลผลแบบออฟไลน์  พร้อมกับจัดเรียง
กล่องในขั้นตอนสุดท้าย
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In-line Liquid Filling Machine
เครื่องบรรจุสินค้าชนิดของเหลว

Filling machine is designed for filling liquids of different
viscosity like edible oil, sauce, chemical liquid, pharmaceutical,
personal care & household product and etc.

Piston Filling Machine adopted individual volume control 
by using 1 to 1 mechanism whereby each piston chamber 
comes with its own pneumatic cylinder in order to provide 
individual volumetric adjustment, and hence to ensure 
better filling accuracy. With optional of bottom fill able to 
reduce bubble for the liquid product.

Overflow Filling Machine is ideal for the transparent bottles
which must have a consistent fill level. The machine work 
by a simple principle that the products flow by gravity from 
elevated tank to a manifold and then flow into bottles until
a desired fill level based on pre-set timer. The excess 
product will then overflow back into a reservoir, which is 
then pumped back into elevated tank.  

Flow Meter Filling is considered the most efficient and 
accurate filling in the industry. It is perfect for food packaging,
cosmetics, pharmaceuticals, and other high value liquid 
products. The system provides a high degree of flexibility of 
filling range for liquid products.

เครื่องบรรจุถูกออกแบบมาสำาหรับการกรอกของเหลวความหนืดที่
แตกต่างกันเช่นน้ำามันพืชซอสปรุงรสของเหลวสารเคมียาผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพและของใช้ในครัวเรือนและอื่น ๆ

เครื่องบรรจุของเหลวแบบลูกสูบปริมาตร แยกระบบควมคุมอิสระ
ต่อ 1 หัวจ่าย สามารถปรับปริมาตรแยกได้แต่ละหัวบรรจุพร้อมะบบ
ลดฟองอากาศเพื่อความแม่นยำาในการบรรจุ  

เครื่องบรรจุล้นเหมาะสำาหรับขวดใสซึ่งต้องมีระดับการเติมที่
สอดคล้องกัน เครื่องจักรทำางานโดยใช้หลักการง่ายๆที่ผลิตภัณฑ์จะ
ไหลตามแรงโน้มถ่วงจากถังยกระดับไปยังท่อร่วมและไหลลงสู่ขวด
จนถึงระดับการเติมที่ต้องการตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ผลิตภัณฑ์
ส่วนเกินจะไหลล้นกลับสู่อ่างเก็บน้ำาซึ่งจะถูกสูบกลับเข้าไปในถังยก
ระดับ

การบรรจุเครื่องวัดการไหลถือเป็นการบรรจุที่มีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องที่สุดในอุตสาหกรรม เหมาะสำาหรับบรรจุภัณฑ์อาหารเครื่อง
สำาอางยาและผลิตภัณฑ์เหลวที่มีมูลค่าสูงอื่น ๆ ระบบมีระดับความ
ยืดหยุ่นสูงของช่วงการบรรจุสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว
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Piston Filling Machine
เครื่องบรรจุแบบลูกสูบปริมาตร

Overflow Filling Machine (Gravity, Vacuum, Pump System)
เครื่องบรรจุของเหลว (แบบปล่อยไหล,แบบสูญญากาศ,แบบแรงดันปั้ม)

Flow Meter Filling
เครื่องวัดอัตราการไหล

6

6

Up to 40 bpm (Subject to Filling Volume)

Up to 40 bpm (Subject to Filling Volume)

250ml to 1 Liter

1L- 5L250ml - 1000ml 15L - 25L

± 2-3mm

± 2-3mm

8

8

10

10

12

Speed

Speed

Fill Height Accuracy

Fill Height Accuracy

Filling Capacity

Filling Capacity

No of Nozzles

No of Nozzles

6

50ml - 500ml 100ml - 1000ml

Up to 40 bpm (Subject to Filling Volume)

± 0.5%

250ml - 2500ml 1000ml - 5000ml

8 10 12

Speed

Accuracy

Filling Capacity

No of Nozzles
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Rotary Filling and Capping Machine
Rotary Piston Filling and Capping 

Rotary Piston Filling and Capping Machine is a compact
modular bottle handling system, which - combined rotary
piston filler with rotary capper as a monobloc–auto-
matically fills and automatically applies caps to bottles 
whereby the caps could be elevated by an optional unit 
of automatic cap elevator. The assortment of products 
that piston fillers can accommodate is almost unlimited,
ranging from water thin liquid to thick creams and pastes, 
catering food, pharmaceutical, cosmetic, chemical
and numbers of other specialty industries.

The machine incorporates variable speed electrical gear 
motor drive. The rotational drive turns a rotatable cam 
that drives the volumetric piston rod to perform the filling
operation. As a monobloc machine, the machine served 
combines the filling station and capping station as one. 
Therefore, the bottling process is aligned and reasonable
high speed. The volumetric piston filler capable of 
accurately and efficiently filling a wide variety of products
ranging from semi-vicious to viscous product.
Filling station consists of filling head and a rotary turret 
with possible up to 24 nozzles.

Rotary Vacuum Filling and Capping 

Vacuum Filling is machine with a double chamber filling
system for level filling of non-carbonated and other products
into glass or PET bottles. The Filler is operated
with principle of “filling under negative pressure “with 
adjustable vacuum in the filled bottle and which the 
vacuum is obtained vacuum pump for ensuring smooth 
and continuous operation. This leads to higher machine 
productivity and high accuracy of filled level.

One good feature of vacuum fillers is the fact that they 
give a constant fill level as when the level in the bottle 
being filled rises to the vacuum tube the product starts to 
suck out of the bottle. The machine is compact in consists
of filling and capping station in one frame producing
a high rate output.

Rotary Gravity Filling and Capping

The Automatic Gravity Filler is ideal for filling thin liquids 
with consistent viscosity. Gravity filling method produces 
repeatable and accurate fill volumes. The Gravity Filler 
is manufactured with a heavy duty 304 stainless steel, 
tig-welded tube frame and reservoir. It also features 
user friendly PLC controls and touch screen HMI panel. 

Gravity Fillers are utilized by the food and beverage, 
cleaning and specialty chemical, pharmaceutical, 
cosmeticand personal care industries for various filling 
projects. 

This machine fills to a target fill height in the container
rather than volumetrically. But it can also be shown that 
as long as the container specification do not vary greatly,
the volumetric accuracy of this machine is excellent. 
The machine incorporates variable speed electrical gear 
motor drive. As a monoblock machine, the machine 
served combines the filling station and capping station 
as one, therefore running at a reasonable high speed 
with excellent filling accuracy.

เครื่องบรรจุของเหลวแบบโรตารี่ี่  

เครื่องบรรจุและบรรจุขวดโรตารี่ลูกสูบเป็นระบบการจัดการ
ขวดแบบแยกส่วนขนาดกะทัดรัดซึ่งประกอบด้วยฟิลเลอร์ลูกสูบ
หมุนรวมเป็นโรตารี่ระบบบรรจุอัตโนมัติพร้อมปิดฝาขวดโดย
อัตโนมัติมาพร้อมกันเครื่องลำาเลียงฝาอัตโนมัติ สามารถบรรจุ
ได้หลากหลายชนิด เช่น ของเหลว แป้ง ครีม อาหาร ยาเครื่อง
สำาอาง และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ

เครื่องประกอบด้วยไดรฟ์มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า ด้วยกลไลลูกเบี้ยว
พร้อมกระบอกปริมาตรที่ให้ความแม่นยำาในการบรรจุสูง เครื่อง
ถูกออกแบบให้มีความกะทัดรัด หัวบรรจุและปิดฝาอยู่ในชุด
เดียวกัน สามารถบรรจุของเหลวได้หลากหลายความหนืด ด้วย
ความเร็วสูงถึง 24 หัวจ่าย 

เครื่องบรรจุของเหลวแบบโรตารี่ด้วยระบบสูญญา
กาศ  

เครื่องบรรจุสูญญากาศเป็นเครื่องที่มีระบบการบรรจุแบบ Dou-
ble chamber filling system ที่สามารถบรรจุลงบรรจุภัณฑ์
ขวดแก้วและหรือขวด PET โดยใช้หลักการสร้างสูญญากาศ
ภายในบรรจุภัณฑ์แล้วปล่อยผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ เพื่อลด
การสัมผัสกับอากาศของผลิต ที่มีความแม่นยำาสูง

คุณลักษณะที่ดีอย่างหนึ่งของการดูดอากาศภายในบรรจุภัณฑ์ 
จะทำาให้ระดับของ ของเหลวภายในบรรจุภัณฑ์คงที่เท่ากันทุก
หัวจ่าย  ตัวเครื่องกระทัดรัด หัวจ่ายและปิดฝาอยู่ในชุดเดียวกัน 
ออกแบบมาเพื่อรองรับการผลิตที่ต้องการความเร็วสูง

เครื่องบรรจุและปิดฝา ของเหลวแบบโรตารี่ด้วย
ระบบปล่อยไหล

เหมาะสำาหรับการเติมของเหลวที่มีความหนืดน้อยคงที่ หลัก
การ ระบบของเหลวจากถังพักจะถูกปล่อยให้ไหลจากที่สูงลง
บรรจุภัณฑ์ผ่านหัวจ่ายโรตารี่อัตโนมัติ วัสดุโครงสร้างและถัง
พักผลิตด้วยสเตนเลสสตีล 304 ควบคุมด้วยระบบ PLC หน้าจอ
สัมผัสHMIใช้งานง่ายมีความแม่นยำาสูง 

ถูกนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม,สารเคมีชนิด
พิเศษ,ยา,เครื่องสำาอางและอุตสาหกรรมบรรจุที่หลากหลาย 

เครื่องจะถูกกำาหนดให้เติมเต็มตามปริมาตรของบรรจุภัณฑ์
และสามารถกำาหนดระดับของเหลวจากคอขวดให้มีระดับเท่า
กันทุกหัวจ่ายมีความแม่นยำาสูงมาพร้อมกับมอเตอร์เกียร์ปรับ
ความเร็วแปรผันตามความเร็วรอบ เพื่อให้สามารถทำางานได้
อย่างแม่นยำาในรอบความเร็วสูง



15

Rotary Piston Filling and Capping

Rotary Gravity Filling and Capping

16

16

100ml - 500ml
250ml - 1000ml

250ml - 1L

Up to 120 bpm (Subject to Filling Volume)

Up to 200 bpm (Subject to Filling Volume)

± 2-3mm (Subject to Filling Volume)

± 2-3mm

8

8

10

10

6

6

24

24

30

30

Filling Capacity

Filling Capacity

Speed

Speed

Accuracy

Accuracy

No of Capper Head

No of Capper Head

No of Nozzles

No of Nozzles



www.bosspack.com.my


