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ADT-İplik Bağlayıcı / ADT-String-Tyer 
İplik Bağlama Makinası / String Tying Machine

The ADT-BINDER was developed by us for its cost-saving and 
universal application, binding your products with a thread in 
approx. 1 second. Our binding machines can process a variety 
of threads and elastic ties depending solely on your product’s 
needs. 

You can gently bundle sensitive products or even tie up heavy 
products tightly. The ADT-BINDER is also ideal for the bundling 
of products with uneven sur faces. 

The modern thread holding system prevents leftovers building 
up and reduces the soiling and susceptibility of the binding me-
chanics. The machine has been constructed so that the customer 
can eventually service the machine quickly and straightforwardly. 
The knotting/binding mechanic is secured with only two screws. 
It can be exchanged quickly if necessary and sent to us or to a 
local service centre. 

ADT-İplik Bağlayıcı bizim tarafımızdan daha hesaplı ve dünya genelinde 

uygulaması kolay olması amaçlı üretildi ve ürünlerinizi yaklaşık 1 saniyede 

iplikleri bağlayabilir. Bağlama makinelerimiz sadece sizin ürününüzün ihtiyacına 

bağlı olarak çok çeşitli iplikler ve lastik bağlayıcılar ile çalışabilir.

Hassas ürünlerinizi nazikçe ve hatta ağır ürünlerinizi sıkıca bağlayabilirsiniz. 

ADT-İplik Bağlayıcı düzgün olmayan yüzeyli ürünleriniz için de idealdir.

Modern iplik tutma sistemi ip artıklarının birikmesini engeller ve bu sayede 

bağlama mekanizmasının lekeleme duyarlılığını düşürür. Makine müşterilerin 

hızlı ve direk şekilde servis verebileceği şekilde tasarlanmıştır. 

İlikleme/düğümleme mekanizması sadece 2 vida ile kapatılmıştır. Gerektiğinde 

kolayca değiştirilebilir veya bizim merkezimize gönderilebilir.



ADT-I-160-250
İplik Bağlama Makinası / String Tying Machine

Uygulamaları:

kompakt boyutlar
gevşekten sıkıya kadar bağlama seçenekleri
en küçük çaplı ürünler bile bağlanabilir 
duyarsız ve çok kısa aksama süresi
ilmik bağlarken hiç artık (re) bırakmaz

Teknik bilgiler
Ürün Yüksekliği: min. 0,5 cm - max. 16 cm
Ürün Derinliği:  min. 0,5 cm - max. 25 cm
İç Çap:  min. 19 cm (sadece halkalar için)
Makina Boyutları:  44 x 41 x 65 cm (E x B x Y)
Tezgah Boyutları:  34 x 35 cm

Ağırlık:  33 kg
Motor:  230 Volt 0,37 kw 
Hız: Yaklaşık her bir bağlama 1 saniye

Applications
Laundry textiles, rods, proles or strips made of plastic, card-
board, paper, metal or wood, stamping machine par ts with 
uneven sur faces, bundle of letters, labels, brochures, cable 
rings, seals, all types of tubes, band saw blades, metal ttings, 
cut owers (tulips, roses, chrysanthemum etc.), vegetables 
(such as parsley, rocket, dill, chives, asparagus, bunch of soup 
greens, bunch of carrots etc.).

compact dimensions
loose to tight fastening possible
the smallest of diameters can be bound
insensitive and has only little downtime
no left-overs when knotting 

Technical Data
Product height:  min. 0.5 cm - max. 16 cm 
Product depth:  min. 0.5 cm - max. 25 cm 
Inner diameter:  min. 19 cm (only for rings)
Machine’s measurements:  44 x 41 x 65 cm (L x W x H)
Worktop’s measurements: 3 4 x 35 cm

Weight:  33 kg
Motor:  230 volt, 0.37 kW 
Speed:  ~ 1 sec./binding 

90

406

160er = 240
90er = 155

57

Tekstil çamaşırları, plastik, karton, kağıt, metal veya odundan yapılmış çubuk, 

prol veya şeritler, düzgün olmayan yüzeyli damgalama makinesi parçaları, 

mektup demetleri, etiket, broşür, kablo halkaları, mühürler, her çeşit tüp, şerit 

testereler, metal teçhizatlar, kesme çiçekler (lale, gül, kasımpatı vs.), sebzeler 

(maydanoz, roka, dereotu, frenksoğanı, kuşkonmaz, havuç demetleri vs.)



ADT-I-160-500
İplik Bağlama Makinası / String Tying Machine

min. 0,5 cm - max. 16 cm
max. 50 cm 
min 19 cm (sadece halkalar için)
67 x 45 x 65 cm (E x B x Y)
34 x 61 cm

230 Volt 0,37 kw 
yaklaşık her bir döngü 1 saniye

Applications

Laundry textiles, rods, proles or strips made of plastic, card-
board, paper, metal or wood, stamping machine par ts with 
uneven sur faces, bundle of letters, labels, brochures, cable 
rings, seals, all types of tubes, band saw blades, metal ttings, 
cut owers (tulips, roses, chrysanthemum etc.), vegetables 
(such as parsley, rocket, dill, chives, asparagus, bunch of soup 
greens, bunch of carrots etc.).

compact dimensions
loose to tight fastening possible
the smallest of diameters can be bound
insensitive and has only little downtime
no left-overs when knotting 

Technical Data
Product height:  min. 0.5 cm - max. 16 cm 
Product depth:  max. 50 cm 
Inner diameter:  min. 19 cm (only for rings)
Machine’s measurements:  67 x 45 x 65 cm (L x W x H)
Worktop’s measurements: 3 4 x 61 cm
Weight:  45 kg
Motor:  230 volt, 0.37 kW 
Speed:  ~ 1 sec./cycle 

220 440

340

160er =
 640

90er =
 570

255

350

250

 

kompakt boyutlar
gevşekten sıkıya kadar bağlama seçenekleri
en küçük çaplı ürünler bile bağlanabilir 
duyarsız ve çok kısa aksama süresi
ilmik bağlarken hiç artık (re) bırakmaz

Tekstil çamaşırları, plastik, karton, kağıt, metal veya odundan yapılmış çubuk, 

prol veya şeritler, düzgün olmayan yüzeyli damgalama makinesi parçaları, 

mektup demetleri, etiket, broşür, kablo halkaları, mühürler, her çeşit tüp, şerit 

testereler, metal teçhizatlar, kesme çiçekler (lale, gül, kasımpatı vs.), sebzeler 

(maydanoz, roka, dereotu, frenksoğanı, kuşkonmaz, havuç demetleri vs.)

Teknik bilgiler
Ürün Yüksekliği: 
Ürün Derinliği:  
İç Çap:  
Makina Boyutları:  
Tezgah Boyutları:  
Ağırlık:  
Motor:  
Hız:

45 kg

Uygulamaları:



ADT-I-160-250T
İp Bağlama Makinası / String Tying Machine

Uygulamaları

min. 0,5 cm - max. 16 cm
ilk bağlama sistemine max. 25 cm 
+ 2. Bağlama sistemine 16 cm.
58 x 45 x 65 cm (E x B x Y)
34 x 52 cm
50 kg
230 Volt 0,37 kw 
yaklaşık her bir döngü 1 saniye

Applications
Laundry textiles, rods, proles or strips made of plastic, card-
board, paper, metal or wood, stamping machine par ts with 
uneven sur faces, bundle of letters, labels, brochures, cable 
rings, seals, all types of tubes, band saw blades, metal ttings, 
cut owers (tulips, roses, chrysanthemum etc.), vegetables 
(such as parsley, rocket, dill, chives, asparagus, bunch of soup 
greens, bunch of carrots etc.).

compact dimensions
loose to tight fastening possible
the smallest of diameters can be bound
insensitive and has only little downtime
no left-overs when knotting 

Technical Data
Product height:  min. 0.5 cm - max. 16 cm 
Product depth:  max. 25 cm to the 1st knotter 

+ 16 cm to the 2nd knotter
Machine’s measurements:  58 x 45 x 65 cm (L x W x H)
Worktop’s measurements: 3 4 x 52 cm
Weight:  50 kg
Motor:  230 volt, 0.37 kW 
Speed:  ~ 1 sec./cycle 

Tekstil çamaşırları, plastik, karton, kağıt, metal veya odundan 

yapılmış çubuk, profil veya şeritler, düzgün olmayan yüzeyli 

damgalama makinesi parçaları, mektup demetleri, etiket, broşür, 

kablo halkaları, mühürler, her çeşit tüp, şerit testereler, metal 

teçhizatlar, kesme çiçekler (lale, gül, kasımpatı vs.), sebzeler 

(maydanoz, roka, dereotu, frenksoğanı, kuşkonmaz, havuç 

demetleri vs.)

 

kompakt boyutlar
gevşekten sıkıya kadar bağlama seçenekleri
en küçük çaplı ürünler bile bağlanabilir 
duyarsız ve çok kısa aksama süresi
ilmik bağlarken hiç artık (re) bırakmaz

Teknik bilgiler
Ürün Yüksekliği: 
Ürün Derinliği:  

Makina Boyutları:  
Tezgah Boyutları:  
Ağırlık:  
Motor:  
Hız:



ADT-I-90-500
İplik Bağlama Makinası / String Tying Machine

Uygulamaları

min.  0,5 cm - max. 9 cm
max. 50 cm
min. 12 cm (sadece halkalar için)
67 x 45 x 57 cm (E x B x Y)
34 x 61 cm
45 kg
230 Volt 0,37 kw 
yaklaşık  her bir döngü 1 saniye

Applications
similar to the ADT-160-250. Due to its height, it is especially 
suitable for binding electrical cables, leads, bands, tubes, steel 
cables, fax printer ribbons…Products with a ring form can 
bound singularly, as “an eight” and as a “ring”, bound either 
2-fold, 4-fold or 8-fold.

compact dimensions
very loose to tight fastening possible
the smallest of diameters can be bound
insensitive and has only very low downtime
no left-overs are formed when knotting

Technical Data
Product height:  max. 9 cm 
Product depth:  max. 50 cm 
Inner diameter:  min. 12 cm (only for rings)
Machine’s measurements:  67 x 45 x 57 cm (L x W x H)
Worktop’s measurements:  34 x 61 cm
Weight:  45 kg
Motor:  230 volt, 0.37 kW 
Speed:  ~ 1 sec./cycle

ADT-160-250'ye benzer. Yüksekliğinden dolayı özellikle elektrik 

kablolarını, bağlantı kablolarını, bantları, tüpleri, çelik kabloları, 

fax yazıcı şeritlerini vs. bağlamak için uygun. Halka formundaki 

ürünleri "halka" olarak ya da "sekiz" şeklinde tek tek bağlayabilir, 

2-kat, 4-kat veya 8-kat olarak bağlayabilir.

 

kompakt boyutlar
gevşekten sıkıya kadar bağlama seçenekleri
en küçük çaplı ürünler bile bağlanabilir 
duyarsız ve çok kısa aksama süresi
ilmik bağlarken hiç artık (re) bırakmaz

Teknik bilgiler
Ürün Yüksekliği: 
Ürün Derinliği:  
İç Çap:  
Makina Boyutları:  
Tezgah Boyutları:  
Ağırlık:  
Motor:  
Hız:



ADT-I-90-250
İplik Bağlama Makinası / String Tying Machine

Uygulamaları

min.  0,5 cm - max. 7 cm
min.  0,5 cm - max. 25 cm
min. 12 cm (sadece halkalar için)
44 x 41 x 57 cm (E x B x Y)
34 x 35 cm
33 kg
230 Volt 0,37 kw 

Applications
similar to the ADT-160-250. Due to its height, it is especially 
suitable for binding electrical cables, leads, bands, tubes, steel 
cables, fax printer ribbons…Products with a ring form can 
bound singularly, as “an eight” and as a “ring”, bound either 
2-fold, 4-fold or 8-fold.

compact dimensions
very loose to tight fastening possible
the smallest of diameters can be bound
insensitive and has only very low downtime
no left-overs are formed when knotting

Technical Data
Product height:  min. 0.5 cm – max. 7 cm 
Product depth:  min. 0.5 cm – max. 25 cm 
Inner diameter:  min. 12 cm (only for rings)
Machine’s measurements:  44 x 41 x 57 cm (L x W x H)
Worktop’s measurements:  34 x 35 cm
Weight:  33 kg
Motor:  230 volt, 0.37 kW 
Speed:  ~ 1 sec./cycle

ADT-160-250'ye benzer. Yüksekliğinden dolayı özellikle elektrik 

kablolarını, bağlantı kablolarını, bantları, tüpleri, çelik kabloları, 

fax yazıcı şeritlerini vs. bağlamak için uygun. Halka formundaki 

ürünleri "halka" olarak ya da "sekiz" şeklinde tek tek bağlayabilir, 

2-kat, 4-kat veya 8-kat olarak bağlayabilir.

 

kompakt boyutlar
gevşekten sıkıya kadar bağlama seçenekleri
en küçük çaplı ürünler bile bağlanabilir 
duyarsız ve çok kısa aksama süresi
ilmik bağlarken hiç artık (re) bırakmaz

Teknik bilgiler
Ürün Yüksekliği: 
Ürün Derinliği:  
İç Çap:  
Makina Boyutları:  
Tezgah Boyutları:  
Ağırlık:  
Motor:  
Hız: yaklaşık her bir döngü 1 saniye



ADT-TAG-Binder
Etiket Bağlayıcı  / Tag Stringer

Çok küçük miktardaki siparişler için hızlı ayarlama

Hafif ve kompakt masa modeli  (32 kg)

Kauçuk ayaklar sabit bir duruşu garanti eder ve tezgahınızı korur

230 Volt ( ihracat için farklı bağlantılar mevcuttur)  

Boyutlar : 142 x 42 x 65 cm (E x B x Y)

The ADT-TAG-Tyer semi-automatically produces hanging tags or 
textile loops and offers you the possibility to process a multitude 
of elastic yarns. You will be able to process various lengths of 
loops and various tag sizes. Ease of adjustment and operation 
enable you to handle very small orders cost-efficiently. 

Perforated hanging tags are pulled through the machine by hand 
and the ADT-TAG-Tyer will knot the yarns automatically. The ty-
ing process is triggered with a pedal switch.

Quick adjustments for handling of very small orders

Lightweight & compact table model (32 kg)

Rubber feet guarantee stable standing  
and protect your countertop.
230 Volt (for export other connections  
available as well) 
Dimensions: 142 x 42 x 65 cm (L x W x H)

ADT-TAG-Tyer/ADT-Etiket-Bağlayıcı yarı otomatik olarak 
Etiket firmaları için geliştirilmiş bir makinedir. Matbaada 
üretilmiş karton ve türevi etiketlere  lastik iplikler ve bazı 
pamuk, polyester karışım ipleri yarı otomatik düğümleme 
olanağı sunar. Çeşitli uzunluklarda halkaları ve çeşitli 
boyutlarda etiketleri işleme imkanına sahip olursunuz. Kolay 
ayarlanması ve çalıştırılabilmesi sayesinde çok küçük 
miktarlardaki siparişlerinizi hesaplı bir şekilde 
tamamlayabilirsiniz.

Delikli askılı etiketleriniz el yardımıyla makineden çekiliyor ve 
ADT-TAG-Tyer iplikleri otomatik olarak düğümlüyor. 
Düğümleme işlemi bir pedal yardımıyla yapılıyor.



GRB-110
Elastik Band Demetleyici/ Rubberband Buncher 

Uygulamalar

Teknik Bilgiler
Ürün Boyutu:  max. 11 x 11 cm
Hız:  yaklaşık her bir döngü 2 saniye
Yapı:  Paslanmaz Çelik
Çekiş:  Basınçlı hava(max. 6 bar)
Ağırlık:  32 kg
Makine Boyutu:  48 x 48 x 40 cm

Applications
Rods, profiles or strips made of plastic, cardboard, paper, metal
or wood, stamping machines parts, flowers (cut flower, pot 
plants) asparagus, broccoli, leek, pineapple, bananas and much
more will be bundled with a rubber band.

Method of Operating
The GRB-Buncher load, stretch and apply rubber bands of  -

Technical Data
Size of Product:  max. 11 x 11 cm
Speed:  ~ 2 second / cycle
Construction:  stainless steel
Drive:  compressed air (max. 6 bar)
Weight:  32 kg
Size of Machine:  48 x 48 x 40 cm

Plastik, karton, kağıt, metal veya odundan yapılmış çubuk, profil 
veya şeritler, damgalama makinesi parçaları, çiçekler (kesme 
çiçekler, saksı çiçekleri), kuşkonmaz, brokoli, pırasa, ananas, 
muz ve daha birçoğu lastik bantlar ile demetlenir.

 Çalışma Yöntemi
GRB-Buncher/Demetleyici değişik ölçülerdeki lastik bantları alır, 
esnetir ve ürüne uygular.

different sizes.



Orta boyutlu saman çelenk altlıkları, çelenk 

süsleri ve kordonlarının üretimi için.

ST-300 iç çapı 25cm ve üzeri saman çelenk 

altlıklarının üretimi için sağlam ve ekonomik bir 

makinedir

Bu makine için uygun olan yarı çember profiller: 4, 
6, 8, 10 veya 12 cm.

 Fonksiyonu:
Saman ayak pedalı ile aktive edilerek makineye 
sokulur. İğneler samanı forma çeker ve saman ip 
ile bağlanır. İplik makarası ve ip gerginliğini 
düzenleyen sistem bağlayıcı yüzüğe entegre 
edilmiştir. Saman çelenki çıkarmak için bağlayıcı 
yüzük açılır.

Saman taşıyıcı:

• Hız ayarlayıcı

• 2 adet 17 mm çelik iğneli V-kemeri ile besleme

• Ayarlanabilir  yükseklik

Bağlama-Halka:

• Fenol reçine kaplı kayın ağacı

• En iyi ip gerginliği için seramik gerginlik

düzenleyicisi

• 300mm çap

• Makaralar: 40x300mm

Güç:
230 volt

300

230 volt



• Speed regulation

• Feed by the means of two 17 mm V-belts with

steel pins

• Height adjustable

Cenaze çelenkleri için saman çelenk altlıkları ve 

saman çelenk süsleri ve kordonlarının üretimi için.

ST-400 günlük kullanım için güvenilir bir makinedir 

ve güçlü bir motor taşır ve ergonomik bir yapıya 

sahiptir.

40cm iç çaptan başlayan saman çelenk altlıkları 

üretilebilir. Bu makine için uygun olan yarı çember 

profiller: 8, 12, 14, 16, 18 ve 20 cm. 

Fonksiyonu:

Saman ayak pedalı ile aktive edilerek makineye 

sokulur. İğneler samanı forma çeker ve saman ipler 

ile bağlanır. İplik makarası ve iplik freni bağlayıcı 

yüzüğe entegre edilmiştir. Saman çelenki çıkarmak 

için bağlayıcı yüzük açılır.

Saman taşıyıcı:

• Hız ayarlayıcı

• 2 adet 17 mm çelik iğneli V-kemeri ile besleme

• Ayarlanabilir yükseklik

Bağlama-Halka:

• Fenol reçine kaplı kayın ağacı

• En iyi ip gerginliği için seramik gerginlik

düzenleyicisi

• 400mm çap

• Makaralar: 40x300mm

Güç: 

230 Volt

straw wreath-bases for funeral

wreaths, straw garlands and cords.

The ST-400 is a reliable machine for daily use and 
features a powerful motor and ergonomic 
construction.

Straw wreath bases can be manufactured from 40 
cm inside diameter. Semi-circular profiles for this 
machine are available in 8, 12, 14, 16, 18 and 20 cm 

The straw is guided into the machine, which is 

activated by foot switch. Pins pull the straw onto a 

form and the straw is bound with yarn. The yarn 

spool and the yarn brake are integrated into the 

binding-ring. The binding-ring is opened to remove 

the straw wreath.

Binding-Ring:

• Beech wood phenol resin, veneered

• Ceramic tension regulator for optimal thread tension

• 400 mm diameter

• Spools: 40x300 mm

Drive : 

230 Volt



Süs ve dekoratif amaçlı çelenkler ve süsleri 

bağlamak için ve çelenk bazlı sargı bantlarının 

dolaması için.

En küçük iç çap: yaklaşık 12cm - Bağlayıcı yüzük 

ağzı: 12 cm

Teknik Bilgiler:

• Bağlayıcı yüzük: 300 mm çap

• İplik makarası: 30 x 230 mm

• Çelenk altlığı bağlama bantı: 4cm

• İplik gerginlik fren sistemi: seramik gerginlik yardımı

ile 3 parça yalıtım diski

• Hız: sabit - yaklaşık olarak 180 U/dakika

• Motor: 230 Volt | 0,37 kw | IP 54

• Boyutlar: 55 x 55 x 48 cm

• Ağırlık: 32 kg

Çok küçük boyutlu süs ve dekoratif çelenkleri 

bağlamak için.

En küçük iç çap: yaklaşık 10cm - Bağlayıcı yüzük 

ağzı: 4-5 cm

Operasyonu ve kurulumu Deco-300 ile aynı

• Bağlayıcı: 300 mm

• İplik makarası: 30x230 mm

Çelenk bağlayıcılar için ekonomik fiyatlarda kaliteli 

iplik ve bantlar üretiyoruz. 



PROFESYONEL ETİKETLEME & AMBALAJLAMA SİSTEMLERİ

Tel.: +90 212 674 83 45 -50  
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www.ayetiket.com.tr
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