
Packaging machines & materials
PACOMA Europe is importeur van diverse eindverpakkingsmachines zoals dozensluitmachines, 
sealmachines, krimpsealmachines, omsnoeringsmachines en palletwikkelaars. Wij zijn bovendien al 
meer dan 20 jaar gespecialiseerd in eindverpakkingsmachines van verschillende merken. Dankzij onze 
meer dan 30 jaar ervaring in de branche en een eigen technische dienst zijn wij in staat machines op 
klantspecificatie aan te passen en de te verwerken verpakkingsmaterialen aan te laten sluiten op de 
machine en uw product.
We zien het als een uitdaging om iedere keer weer de diverse verpakkingsvraagstukken van klanten op 
te lossen. Het geeft ons de gelegenheid om ons innovatief vermogen voortdurend te verbeteren en de 
juiste balans tussen kwaliteit en prijs, ondersteund door de best mogelijke after sales service te 
optimaliseren. Deze kwaliteiten zijn de basis van ons succes in het verleden geweest en ze zullen ook de 
basis zijn voor onze toekomst.

Pacoma staat voor PAckaging, COnveyors & MAchines.                                                      

sinds 1995 zijn wij een betrouwbare partner voor bedrijven uit diverse branches. Zowel voor “stand 

alone” machines als voor complete eindverpakkingslijnen waarbij verschillende machines en interne 

transportsystemen op elkaar worden afgestemd.

Omdat we beschikken over een eigen technische afdeling zijn wij in staat maatwerk service te leveren 

die perfect aansluit op de processen binnen uw bedrijf. Met de machines van SIAT, TransPak, BestPack

Minipack en 3M leveren wij bovendien gedegen kwaliteit. De machines op deze pagina’s zijn slechts een 

greep uit ons assortiment. 

De juiste dozensluitmachine nodig voor uw productielijn?

De juist dozensluitmachine in uw productielijn zorgt voor een soepele en snelle sluiting van de 
dozen in uw verpakkingsproces. Moderne dozensluitmachines kunnen snel verschillende 
soorten dozen sluiten. Dit kan geheel automatisch, waarbij er zonder oponthoud kan worden 
geschakeld tussen verschillende formaten dozen. Dankzij de juiste moderne dozensluitmachine 
in uw bedrijf bespaart u hiermee op tijd en kosten.

Bij de uiteindelijk keuze voor de juiste dozensluitmachine wordt er gekeken naar het formaat 
van de dozen, of er verschillende formaten gesloten moeten worden, hoe vaak er aanpassingen 
zijn in het formaat, welke deel van de doos gesloten moet worden en het volume.
Voor elk van deze toepassingen hebben wij een passende dozensluitmachine. Wij leveren van 
een standalone machine tot een complete verpakkingsstraat 

Dozensluitmachines



Palletwikkelmachine 

De palletwikkelmachines van Siat en Bestpack zijn van een hoge kwaliteit en zeer robuust 
uitgevoerd. Het gamma loopt van een half-automatische palletwikkelaar tot een 
volautomatische wikkelstraat. Er zijn verschillende uitvoeringen als het gaat om de folierem. 
Daarbij kunt u kiezen uit 4 uitvoeringen voor verwerking van wikkelfolie met 100% rek tot 300% 
rek. We hebben zowel statische als mobiele wikkelmachines.  

Dankzij onze eigen technische dienst zijn wij in staat u de mogelijkheid te bieden 
palletwikkelaars aan te passen naar uw specifieke wensen.
Alle door PACOMA Europe geleverde palletwikkelmachines zijn voorzien van een CE 
certificering. Wij verzekeren u dan ook van standaard 12 maanden garantie op iedere machine.
Ons gamma palletwikkelmachines bestaat uit semi, automatische en volautomatische 
systemen. 

Omsnoeringsmachines

Voor de omsnoeringsmachines hebben wij zo’n 20 jaar geleden gekozen voor het wereldwijd 
bekende merk Transpak. Transpak bouwt degelijke, gebruiksvriendelijke machines en beschikt 
over een breed aanbod. Of u nu per dag een paar doosjes omsnoert of dagelijks meer dan 100 
pallets volautomatisch omsnoert, horizontaal of verticaal, Transpak heeft er een machine voor.
Dankzij onze eigen technische dienst zijn wij in staat u de mogelijkheid te bieden 
omsnoeringsmachines aan te passen naar uw specifieke wensen.

Alle door PACOMA Europe geleverde omsnoeringsmachines zijn voorzien van een CE 
certificering. Wij verzekeren u dan ook van standaard 12 maanden garantie op iedere machine.
Wist u dat wij ook het omsnoeringsband leveren dat verwerkt wordt op de 
omsnoeringsmachines. Voor iedere machine hebben wij een omsnoeringsband op voorraad.



Dozenopzet machines zetten plano dozen op en voorzien de onderkant van de doos van tape 
waarna de doos gevuld kan worden. Over het algemeen wordt een dozen opzetmachine in een 
automatische lijn gecombineerd met een dozensluitmachine zodat de bovenkant van de doos 
na het vullen gesloten wordt. PACOMA Europe biedt voor het opzetten van uw 
verpakkingsdozen 2 verschillende systemen.
• Semi-automatisch waarbij u zelf de doos openvouwt en de machine de doos verder opzet en 

dicht tapet.
• Een volautomatisch systeem waarbij de machine alles voor u doet en u de doos alleen hoeft 

te vullen.

Dozenopzetmachines

Alle door PACOMA Europe geleverde doos opzetmachines zijn voorzien van een CE certificering. 
Wij verzekeren u dan ook van standaard 12 maanden garantie op iedere machine.

Seal machines

De sealmachines van PACOMA Europe bieden u een snelle, duurzame oplossing voor alle krimp 
en seal toepassingen. Wij bieden een breed scala aan half- en volautomatische 
krimpsealmachines, zowel hoeksealmachines als bundel- of sleevemachines met of zonder 
krimptunnel. Door het brede gamma hebben wij gegarandeerd een sealmachine voor uw 
toepassing

Naast de krimpsealmachines kunnen wij u ook alle randapparatuur bieden  .



Automatiseren 

Pacoma Europe ontwikkelt in eigen beheer complete verpakkingslijnen, zowel volautomatisch 
als halfautomatisch. Deze lijnen kunnen onder andere de volgende machines en componenten 
bevatten:   

· Dozensluitmachines. 
· Positioneerstations.
. Semi of volautomatische vulsystemen. 
· Volautomatische dozensluitmachines. 
· Palletiseermachines met plaatformatiesysteem of robotuitvoering. 
· Volautomatische palletwikkelmachines, ring, arm of draaiplateau. 
· Alle benodigde pallet- en producttransportsystemen.
. Complete sturingen voorzien van diverse controlesystemen en lijnsturingen

Alle elektro en mechanische ontwerpen worden in eigen beheer ontwikkeld en gerealiseerd. De 
door ons ontworpen concepten hebben als uitgangspunt;
· Zeer snelle omsteltijd. · Robuust. · Innovatief. · Kostenbesparend. · Energiebesparend. · 

Compacte vormgeving. · Veilig en CE gecertificeerd

Realisatie: Bij een aanvraag werken wij volgens vaste procedures zodat er een probleemloze 
realisatie kan plaatsvinden. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen; 

Inventarisatie. - Analyse van de huidige werkwijze. 
- Keuzebepaling van de specifieke automatisering.  
- Haalbaarheidsstudie. 
- Risicoanalyse.
- Return on investment. 

Aanbeveling. - Presentatie gekozen oplossing.
- Budget bespreking. 

Engineering. - Elektro en mechanisch ontwerp. 

Realisatie. - Project management. 
- Project implementatie. 
- Project afname. 

Pacoma Europe kan door de vele disciplines die ons bedrijf heeft, een compleet en goed 
werkende oplossing bieden voor uw vraag naar automatisering. Tevens leveren wij alle 
verbruiksmaterialen die op de verschillende machines nodig zijn zodat er een perfecte 
combinatie ontstaat. Synergie tussen verpakkingsmachines en verpakkingsmaterialen!


