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Refacom®, opgericht in 1991, heeft zich toegelegd op 
verpakking in plasticfolie en omsnoering. Het bedrijf heeft 
vandaag een gedegen ervaring in deze domeinen en volgt 
de ontwikkelingen op de voet.

Refacom® werkt sinds zijn oprichting samen met exclusieve 
partners met wereldfaam op het gebied van innovatie :

•	 Hugo	Beck	(voor	de	verpakkings-
 en mailingmachines met hoog rendement)
•	 Desco	Maschinenfabrik	(voor	de
 verpakkingsmachines op maat) 
•	 Smipack	(krimpfoliemachines)
•	 Bolloré	(polyolefine	krimpfolie)	
•	 TLM	(Flowpack	machines)
•	 Gandus	(verticale	zakvulmachines)

Refacom® biedt samen met zijn partners een spitstechnologie 
met	een	uitstekende	prijs-kwaliteitverhouding.

Op	zijn	bedrijfszetel	 in	LOT	 (Beersel),	 in	de	zuidelijke	 rand	
van	 Brussel,	 beschikt	 Refacom®	 over	 een	 showroom	waar	
demonstraties en testen met de producten van onze klanten 
kunnen plaatsvinden zodat zij concreet en in real time de 
gebruiksvoorwaarden van onze machines en de aangeboden 
verbruiksgoederen kunnen bekijken.

REFACOM n.v.

Kesterbeeklaan	195	 Tel	:	0032	(0)	2	522	03	13	 E-mail	:	info@refacom.be
B-1651	LOT	(Berseel)	 Fax	:	0032	(0)	2	520	96	90	 Web	:	www.refacom.be
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BOLLORé :	Historisch	gevestigd	in	Bretagne	is	de	plastic	Film	Divisie	van	de	Bolloré	Groep	gespecialiseerd	in	de	
productie	van	ultrafijne	polyolefine	krimpfolie	voor	het	verpakken	van	consumptiegoederen.

De	polyolefine	krimpfolie:	een	uitgebreid	en	innovatief	aanbod	van	multifunctionele	of	specifieke	folies	aangepast 
aan de behoeften van de markt. Van handmatige tot automatische verpakking aan hoge capaciteit van verse 
producten	tot	multimedia	producten,	voor	elke	toepassing	is	er	een	Bolphane	folie	ter	beschikking.

Krimpfolie	Bolphane	voldoet	aan	de	ISO	normen	22000	en	BRC/Iop	(British	Retail	Consortium	Institute	of	Packaging).

ISO	normen	22000	en	BRC/IoP	omvatten:

	 •	een	analyse	van	de	gezondheidsrisico’s	en	de	voedselveiligheid	voor	de	consument.	
	 •	de	uitvoering	van	goede	hygiënepraktijken.	
	 •	een	managementsysteem	om	de	gekende	risico’s	te	beheren
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Gamma industriële folies

BEC,	BY,	BTT+,	BTTX,	BZN,	BRX,	BRN,	BXS,	BYO

(dikte	9	tot	25	my).
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Gamma voedingsfolies

BFF,	BTS,	BCB,	BSF,	BYP,	BXP

	(dikte	11	tot	19	my).

BSF

BFF

BYP, BXP

BTS

BCB
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TYPE SL TYPE S

SMIPACK	 SpA	 (onderdeel	 van	 de	 SMI-groep),	 opgericht	 in	
1997,	 is	 een	 Italiaanse	 fabrikant	 van	 verpakkingsmachines	met 
krimpfolie.

Beschikbare	laskaders	:

440	x	300	mm	
560	x	430	mm
870	x	620	mm
Max.	hoogte	:	310	mm

SL en S serie 

Krimpklokmachines met een 
vermogen	 tot	 900	 verpakkingen 
per uur. Voor het verpakken 
van producten van kleine en 
middelgrote afmetingen.
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Beschikbare	laskaders	:

560	x	430	mm	
870	x	620	mm	
Max.	hoogte	:	280	mm

TYPE FP560(A)

TYPE FP870A

FP serie

L-sealers,	 beschikbaar	 in	 manuele	
en	semi-automatische	versie.

Alle	 modellen	 van	 het	 gamma 
leverbaar met of zonder 
krimptunnel.
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FP serie

Verpakkingsmachines	 L-sealers	 of	
side-sealers	 (capaciteit	 tot	 6000	
pakken per uur in automatische 
versie).

Alle	 modellen	 van	 deze	 serie 
kunnen met of zonder krimptunnel 
worden geleverd.

Inox	uitvoering	beschikbaar.

L-sealer FP6000CS en Tunnel T452

Side sealer FP500HS en Tunnel T452
Lasbalk	500	mm,	productlengte	:	onbeperkt

Beschikbare	 laskaders 
voor	L-sealer	:

640	x	510	mm
840	x	710	mm
Max.	hoogte	:	250	mm

Lasbreedtes	 voor	 Side	
sealer :

500	mm
700	mm
Max.	hoogte	:	250	mm
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Lasbalk	 van	 760	
mm	 tot	 1370	 mm,	
volgens model.

BP serie

Bundelmachines	met	lasbalk,	ideaal 
voor het verpakken van flessen, 
blikken, dozen, potten en andere  
producten van verschillende 
formaten en voor verschillende 
markten.

Deze	 serie	 bevat	 half-	 en	 auto- 
matische modellen met een 
capaciteit	tot	25	verpakkingen	per	
minuut. Voor het verpakken in folie 
of	kartonplaat	+	folie.

Bundelmachine in lijn BP802AS

Bundelmachine met 90°
invoer BP802ARV 350R-DP
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Type TA 4415

Type NEO X

Mailingmachines

Hugo Beck : Ontwikkelt en produceert machines, apparatuur en componenten 
voor het verpakken in folie en de behandeling van drukwaren :



Machines voor de verpakking onder krimpfolie.
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Krimptunnel SLB

Type SERVO X
Regelbare vormschoudermachine met meelopende lasbalk

Type FLEXO X (continue zijlas)
Lasbalk	:	500,	600	en	800mm
Max.	hoogte	:	350	mm
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TLM Pack :	Is	een	bedrijf	gespecialiseerd	in	de	productie	en	ontwikkeling	
van	Flowpack	machines.

Type Little Flow
(machine	met	mechanische	aandrijving)

Type Atmosfera (machine	om	te	werken	met	gewijzigde	atmosferische	verpakking)

Type Dynamic
(hoge	snelheid	machine

met twee motoren)
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Type New Easy 6 BB (voor	hoge	en	brede	produkten)

Type Discovery BB (machine	uitgerust	met	servomotoren,	
folierol onderaan voor omregelmatige produkten)

Type Discovery (machine	uitgerust	met	servomotoren	
en meelopende lasbalk voor verpakken van diverse 
produkten zonder beperking in lengte)
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Gandus,	 Italiaans	 bedrijf,	 eigen	 ontwikkeling	 en	 fabricatie	 van	 automatische	
verticale	 zakvulmachines	 met	 toevoersystemen,	 alsook	 semi	 automatische	
lasmachines	met	constante-	of	impulsverwarming.

Type MICRO 350  (compacte	
machine voor manueel of 
automatisch gebruik) Type DVC BR 

(schroef	zonder	einde	voor	het	
doseren van poeder)

Type DPCV-4  (weegsysteem	
met trillende goten) Type DPN (weegsysteem	met	banden)

Type FLEXI 400/600
(automatische	machine	voor	

hoge snelheid)
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Type DD (las	door	constante	verwarming)

Type Miniro Poly (continu	las	)Type RO 3001 (continu	las	met	transport)

Type SI (las	door	middel	van	impuls)

Semi automatische lastoestellen met constante of impulsverwarming.



Refacom® Heeft een breed aanbod aan omsnoerings- en wikkelmachines.

18

Voorrek	tot	300	%
Max.	palletgewicht	:	1.650	Kg

Hoogte	:	2	m	of	2,50	m

Type Junior

Kader	800	x	600	mm
Andere	kaders 
op aanvraag

Type Senior Type Vortex



Verbruiksgoederen  :

•	 Machine–	en	manuele	rekfolie
•	 Omsnoeringsband	in	
	 polypropyleen	en	polyester
•	 Staalband
•	 Folie	:	Polyethyleen	en
	 polypropyleen
•	 Kleefband	neutraal	of	bedrukt
•	 Ruim	gamma	apparaten
•	 Enz….
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Toebehoren bij kunststofband.

Toebehoren bij staalband.

Type KO 13/16

Type SL 7

Type ASR

Type ORT 250

Type AP 2
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