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Tarihçemiz
Bayraktar Ticaret 1985 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Bayraktar Ticaret, Türkiye
içinde, süreklilik içeren çözümler ile müşteri sürdürülebilir çözümler
sağlamaktadır. Bizim başarımız, müşteri odaklı vizyonumuza dayanmaktadır.
Esnek üretimimiz, teknolojik dönüşümün çok hızlı olduğu ve müşteri
beklentilerinin çok çabuk değiştiği bir dünyada profesyonel bütünlüğümüzün bir
göstergesi olmuştur.
Biz, müşterilerimizi; kendi pazarlarında onlara rekabet avantajı sağlayacak şekilde
desteklemeye çalışır. Bu desteği de üst güvenirlilik ve kalite, daha fazla verimlilik,
ürün farklılaşması, müşteri ilişkileri ve sürekli yenilik yaparak sağlarız. Nitelikli ve
deneyimli kadromuz ile bütün ihtiyaçlarınızı gidererek doğru ürünü doğru ﬁyatla
sizlere sunarız.
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Çift Telli Klips & Bant Klips
Çift Telli Klips & Bant Klips
Unlu mamul poşetlerini çift telli klipslerle ekmek paketinin
son kullanıcıya el değmeden ulaşmasını sağlıyor.

Kullanım Amacı:
Rulo – Yarı otomatik ya da tam otomatik klips makinaları tarafından kullanılmaktadır.
(Hartmann, Jongerius Hanco, Ipeka, Optima, Hoba, etc. )

Uygulamalar:
Gıda Sektörü (Unlu Mamülleri, şekerleme, makarna), mumlar, süsleme, bahçe bağları.

Ebatlar:
Çift Telli Klips Rulo Uzunlukları:
600 m - Tel Kalınlığı 0.60 mm
500 m - Tel Kalınlığı 0.70 mm
500 m - Tel Kalınlığı 0.80 mm

Ürün Renkleri:
Beyaz, Siyah, Kırmızı, Yeşil, Gümüş, Altın. Müşteri isteğine göre diğer renkler yapılmaktadır.

Paketleme:
5 Rulo kutuda, 24 yada 30 kutu her bir palette.
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Toz Maskesi Teli & Burun Klipsi
Toz Maskesi & Burun Klipsi
Burun klipsi kullanıcıya özel yüz şekline göre uyumunun arttırılmasını ve
daha iyi şekil alabilmesi için burun klips teli ile esneklik kazandırılması sağlanmaktadır.

Kullanım Amacı:
Toz maskeleri, tek kullanımlık FFP1,FFP2,FFP3 solunum maskeleri için özel olarak üretilen
burun klipsi kullanıcıya daha esnek,sağlam ve rahat maske taşınabilirliğini,
maskenin kullanıcıya özel yüz şekline göre uyumunun arttırılmasını ve
daha rahat müdahelede bulunmasını sağlamaktadır.
Esnek burun klipsi, yüzdeki en riskli sızıntı bölgesini tam kavramaktadır.

Uygulamalar:
FFP1, FFP2, FFP3 Toz Maskeleri

Ebatlar:
Genişlik: Talep edilen özelliklere uygun yapılmaktadır..
Kesim uzunlukları: 50 mm - 750 mm.
Rulo uzunlukları : 500 m

Ürün Renkleri:
Beyaz, Sarı, Yeşil, Mavi
Müşteri isteğine göre diğer renkler yapılabilmektedir.
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Tek Telli Klips & Torba Bağı
Tek Telli Klips
Tel klips buzdolabı poşeti veya yarım kalmış paketlerin ağzını kapatmak için uygun bir çözümdür.
Poşet ağızını bağlamak amacıyla yada ürünlerin bağlanmasıda kullanılmaktadır.

Kullanım Amacı:
Gıda ambalajlama sektöründe (ekmek, şekerleme, makarna, süslemeler, kablo)
bağlamaların ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Ebatlar:
Kesim ebatları: 40 mm - 400 mm

Ürün Renkleri:
Beyaz, Siyah, Kırmızı, Yeşil, Gümüş, Altın
Müşteri isteğine göre diğer renkler yapılabilmektedir.

Paketleme:
Uzunluk taleplerine uygun paketleme yapılmaktadır.
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Tek Telli Maske Teli & Burun Klipsi
Tek Telli Maske Teli & Burun Klipsi
Yüz maskesi üretimi yapan ﬁrmalar için özel olarak tasarlanmış burun klipsi
tek kullanımlık maskelerde kullanılmaktadır.

Kullanım Amacı:
Tek kullanımlık maskeler için özel olarak üretilen burun klipsi kullanıcıya
daha esnek,sağlam ve rahat maske taşınabilirliğini, maskenin kullanıcıya özel yüz şekline
göre uyumunun arttırılmasını ve daha rahat müdahelede bulunmasını sağlamaktadır.

Uygulamalar:
Her türlü yüz maskeleri için uygundur.

Ürün Renkleri:
Beyaz. Müşteri isteğine göre diğer renkler yapılabilmektedir.

Paketleme:
Talep edilen uzunluklara göre yapılmaktadır.
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U Klips & Bant Klips
U-Klips
Plastik bant klipslerin kesilmiş ve plastik ile iki tarafı tel ile güçlendirilmiş
U-Klips olarak üretilmektedir.

Kullanım Amacı:
U-klips şeklinde dilimlenmiş klipslerin poşet bağlatı yada
kağıt kapatmalarında manual olarak kullanılmaktadır.

Uygulamalar:
Gıda ﬁrmaları (ekmek, şekerleme, fındık ve kuru meyve, makarna), mumlar, dekorasyon, bahçe.

Ebatlar:
40 mm - 150 mm

Ürün Renkleri:
Beyaz, Siyah, Kırmızı, Yeşil, Gümüş, Altın. Müşteri isteğine göre diğer renkler yapılmaktadır.
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104TW & Comipak
104TW & Comipak
M104TW modeli elektrikli klips makinası yenilikçi ve pratikdir.
Basınçlı hava olmadan kullanılmaktadır. Dakika'da 40 poşet bağlamaktadır.
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M-408PL & Comipak
Elektirikli Klips makinesi bant klips için üretilmiş esnek ve kullanımı basit bir makinedir.
Kullanılan klips miktarını büyük ekran yardımı ile takip edilmektedir. Klips kullanım
bittiğinde uyarmaktadır. Dakika'da maximum 30 klips yapmaktadır.

TEKNİK DETAYLAR
Aşağıdaki özellikler mevcuttur:
INK, mürekkep püskürtmeli yazıcı,
DP, kabartma yazıcı,
HP, sıcak folyo yazıcı,

TEKNİK ÖZELLİKLER
Bant Klips uzunluğu:
500 veya 600 mt

Her bir klips uzunluğu:
40mm, genişliği: 8mm
Bir çok renk kullanımına uygundur.
Elektirik Özelliklidir.

Hava tüketimi:
2,5lt/circle 6atm

Elektrik tüketimi:
220V
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GPV40 IND & Comipak
Dayanıklı ve güvenilirdir. GPV40 klips makine sistemi bağımsız çalışmaktadır.

TEKNİK DETAYLAR
Üretim Kapasitesi:
Dakika'da 25/30 paketleme yapabilmektedir.
Elektro -Pnömatik işleyişi

Hava tüketimi:

Cihaz ve klips arasındaki minimum mesafe:
30 mm.

Kapatma Metaryelleri:
Plastik klips 8 mm uçlarında iki metal teller genişlikleri
0,6 or 0,7 or 0,8 mm

5 liters per cycle - 7 bar.

Toplam uzunluk klips makarası:
Ürünün boyutları:

500 or 600 m

Standard: 150 x 200 mm. (200x300 on request).

Ürünün minimum yüksekliği:
115 mm.

Maksimum yükseklik:
300 mm.

Klips uzunluğu:
40 mm. - Klips Genişliği: 8 mm.
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