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                            Şişe Ambalajları 
 
 
 
 
 

 

Çözüm ortağınız olarak hizmet verme misyonuyla 

global ekibimiz, yüksek kalitede ve yenilikçi 

çözümler sunmaya, kazanç elde etmeniz için size 

destek olmaya kendini adamıştır. Mark Andy, 

dünyadaki matbaacılara ve sektördeki 

firmalara geniş bir yelpazede ekipman, eğitim, 

destek ve malzeme sunarak işletme 

ihtiyaçlarını karşılamaktadır.  

 
Mark Andy ile ortak olmak, Mark Andy dar ve orta 

gövdeli baskı makineleri, Rotoflex geri sarma 

çözümleri ve Mark Andy Print Products'ın tüm 

sarf malzemeleri ve baskı odası malzemeleri ile 

lider dünya markalarına erişim demektir. Tüm 

Mark 

Andy ürünleri, yedek parça, teknik servis, öngörücü 

bakım programları, iyileştirme ve tekrar inşa etmeye ve 

aynı zamanda Mark Andy Üniversitesi'nde eğitim 

vermeye kendini adamış, dünyanın en büyük servis 

ekibi tarafından desteklenmektedir. 

Yerel temsilcilerinizi öğrenmek için 

markandy.com/dealerlocator adresine gidiniz. 
 

Global Merkez 

18081 Chesterfield Airport Road 

Chesterfield, MO USA 63005 

 
Tel  +1 636 532 4433 

Faks +1 636 532 1510 

E-posta info@markandy.com 

markandy.com/evolutionseries 

 
Karlılığa Giden Yolu Kendiniz Çizin 

Uygulamanız Gelişmeye İhtiyaç Duydukça Gelişin 

mailto:info@markandy.com


Gelecek ve Mevcut 

Yatırımlarınıza Yönelik 

Uyum Sağlayabilir 
 

Mark Andy Evolution Serisi, 

ölçeklenebilirlik açısından çok yönlü 

olduğu için eşsiz bir tasarıma sahiptir. 

Adından da anlaşılacağı gibi, bu baskı 

makinesi yatırımlarınız düşünülerek, etiket 

üretimi ve 

işiniz geliştikçe 

uyarlanabilir seçeneklerle 

büyüyebilsin diye tasarlandı. 

İhtiyacınız Olan 

Performans, Evrim 

Geçirdi 

 
 

 
 

Türünün En Değerli Baskı Makinesi 

 
Full Servo Flekso 
Evolution Serisi, kanıtlanmış Mark Andy 

mühendislik ve teknolojisiyle desteklenen, 

sektördeki üreticilere bugünden gelecekteki 

uyumluluk için ileriye dönük bir güvence ile 

ihtiyaçlarını karşılayan ölçeklenebilir bir 

çözüm sunan kullanımı 

  kolay bir platformdur. 
 

Ölçeklenebilirlik 

Her sektör üreticisi düşünülerek üretilen bu 

model, yalnızca bugün için ihtiyacınız olan 

seçeneklere yönelirken aynı zamanda modüler 

yapısı sayesinde gelecekte de karlı bir yola 

girmenizi sağlıyor. 

Kalite 

Kusursuz, bağımsız mürekkepleme ve baskı, 

sağlam kesim ünitesi seçenekleri ve hassas 

gerginlik kontrolü ile yüksek kaliteli etiketler ve 

film üretimi garanti edilir. 

Karlılık 

Register performansı, 

elle tutulur fire tasarrufu ve daha az malzeme 

kullanımı, kârlılığınız üzerinde önemli bir etki 

sağlar. 

Verimlilik 

Baskı ve kesim istasyonları için hızlı değişimler 

Evolutions Serisinden geçer ve iş değişim 

süresini azaltarak günlük kapasite sınırlarını 

artırır. 

Destek 

Sektörün en büyük global servis ekibiyle, 

başarılı olmanız için Mark Andy tarafından 

destekleniyorsunuz. Teknik servisin 

ötesinde, ortaklarımıza aynı zamanda 

işletme gelişim danışmanlığı, uygulama 

uzmanlığı ve gerçek bir çözüm ortağından 

beklenecek tüm parçaları ve sarf 

malzemelerini sunuyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Andy Fleksodan 

Bekleyeceğiniz Verimlilik 
 
 
Evolution serisi, Mark Andy flekso ile eşanlamlı 

hale gelmiş yüksek kalite ve verimlilik 

seviyelerinden ödün vermeden ulaşılabilir, tam 

servo garantisi sağlar. Giriş seviyesi etiketlerden 

tam film basabilme yeteneğine kadar, Evolution 

Serisi, iş gereksinimleriniz genişledikçe gelişmek 

için ölçeklenebilirken 

yalnızca gerekenleri içerecek şekilde 
yapılandırılmıştır. 

 
 
Teknik Özellikler 

 

Genişlik 13/17 inç (330/430 mm) 
 

 
Kalınlık 0.5 mil - 12pt (12-305 micron) 

 

 
 

Kalıp Tekrarı Maks 26 inç'e kadar (660 mm 
maks) 

 

 
Sarıcı Kapasitesi 40 inç (1016mm) 

 
 

 
“Flekso teknolojisi ürün portföyümüz için 

mükemmeldir ve Mark Andy günlük 

üretim için en iyi dar ende baskı 

makinelerini üretmektedir.” 

-Jaime Mir Pastor, Mirmar 

Çözücü Kapasitesi 40 inç (1016mm) 

Baskı Tekrarlama Aralığı 5.5 - 24 inç (140-
610mm) 

Maksimum Hız 750 fpm (230 mpm) 


