
 

Inlinerless Module
Efficiënt top-kwaliteit linerless produceren
De Inlinerless Module van Maan Engineering is ontwikkeld om op een snelle, kwalitatieve en efficiënte 

manier papier of folie in één doorgang te voorzien van een siliconecoating  en een hotmeltcoating.  De 

module is het resultaat van 40 jaar kennis en ervaring op het gebied van silicone- en hotmeltcoating. 

Met de  module kan op een eenvoudige manier linerless (label)materiaal geproduceerd worden. De 

Inlinerless module is bedacht als upgrade van een bestaande drukmachine, maar kan, door toevoeging 

van een op- en afwikkel, ook stand-alone worden ingezet. De kracht van de Inlinerless Module ligt in de 

flexibiliteit op het gebied van silicone- en hotmeltcoating en het functioneel ontwerp van de module.

www.inlinerless.nl
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Besturing vanaf één bedieningspaneel
Alle componenten van de Inlinerless Module en de gekoppelde 

lijmapparatuur worden centraal aangestuurd door middel van een  

één bedieningspaneel.  Dit paneel is gemonteerd op een rail, zodat 

hij eenvoudig verplaatsbaar is en de machine vanaf iedere gewenste 

positie aan de machine is te besturen. Op dit bedieningspaneel worden 

eveneens live de waarden van de verschillende metingen gemonitord. 

De besturing is op basis van Lenze software. De visueel opgebouwde 

interface is efficiënt en gebruiksvriendelijk. 

Baanspanningmeting, baansturing en voorbehandeling
Als het basismateriaal de module is ingevoerd wordt deze opgepakt 

door  het baankantsturingssysteem die vanaf deze positie de 

baan controleert voor de rest van de processtappen. Hier wordt 

ook  de baanspanning  gemeten en geregeld. Eveneens vindt  in  

dit module onderdeel de corona voorbehandeling  plaats. Deze 

verbeterd de hechting van de coating op het materiaal. Het corona 

voorbehandelings systeem is optioneel in de Inlinerless Module. 

Laagdiktemeting hotmeltcoating
De homogeniteit en de dikte van de hotmelt coatinglaag zijn essentieel  

voor het produceren van kwalitatieve linerless labels. Om die reden 

is de Inlinerless Module optioneel uitgerust met een laagdiktemeting 

systeem. Dit systeem meet live het gewicht van de hotmelt coatinglaag 

en geeft doorlopend een gewichtsverdelingsmodel.

Silicone coating met inerte droging
In het Silicone Coating Station wordt het materiaal voorzien van een 

dunne release coating. Deze coating kan volvlak of in zone worden 

aangebracht. Standaard gebeurt dit met een 3-walsen systeem. Voor 

lage grammage’s kan er optioneel worden gekozen voor een 5-walsen 

systeem. Na het aanbrengen van de silicone coating wordt deze 

direct, door middel van UV, gedroogd in een inerte kamer met een 

gecontroleerd zuurstofgehalte. Dit resulteert in uiterst snelle droging, 

wat essentieel is voor een kwalitatief linerless label.

Hotmeltcoating met uiterst nauwkeurige DieRect Roller
De zelfklevende coatinglaag wordt aangebracht met de Maan Rotating 

Bar Coating Head zet de lijm in lage grammage’s zeer nauwkeurig over 

met een rotating bar. Door aansturing van drie individuele pompen kan 

het coatinggewicht over de gehele breedte worden in- of bijgesteld. 

De coating kan volvlak of in zone worden aangebracht. Voor het 

aanbrengen van andere coatingpatronen kan de Inlinerless Module 

optioneel worden uitgerust met een SlotNozzle.
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Ontwikkeling binnen 
gehele labelindustrie  
essentieel voor linerless
Linerless labels zijn de duurzame 
toekomst van de labelindustrie. Het 
product is succesvol en zal in de 
toekomst alleen maar succesvoller 
worden. Belangrijke factor hierin zijn 
de verschillende ontwikkelingen op 
labelgebied en de samenwerking binnen 
de keten.

Samenwerking noodzakelijk
De productie van een kwalitatief linerless 
labels is vanzelfsprekend belangrijk. 
Toeleveranciers, zoals siliconen-, lijm- en
papierleveranciers spelen hierin een 
belangrijke rol. Steeds meer partijen, 
zoals bijvoorbeeld Evonik, Appvion, 
Henkel, en Novamelt specialiseren 
zich op het linerless gebied en 
vergroten daarmee de kwaliteit en de 
mogelijkheden van het linerless label.

Verwerking van het linerless label
Naast de efficiënte productie is ook 
de verwerking van een linerless label 
belangrijk. Ook op dit gebied zijn er een 
aantal partijen die hun nek uitsteken 
om het product linerless succesvol te 
maken.  Dispenserproducenten zoals 
Digi, HM systems, Altech en SATO hebben 
inmiddels verschillende beproefde 
systemen op de markt gebracht voor de 
verwerking van linerless labels. Dit zijn 
industriële, print & apply, weegschaal en 
protible dispensers. 

Kennis maken met linerless?
In de demonstratieruimte van Maan 
in Raalte kunt u kennis maken met 
de technologien voor productie en 
verwerking van linerless labels.

T +31 (0)572 30 26 14       
F +31 (0)572 36 44 98 
info@maaneng.nl
www.maaneng.nl

Maan Engineering B.V.
Klipperweg 16
8102 HR Raalte
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 Technisch overzicht ILM400 ILM500 ILM600

Baanbreedte (mm) 330 430 530

Nominale baansnelheid (m/min) 80 - 120 80 - 120 80 - 120

Baanspanning (N) 25-250 25-250 25-250

Baandikte (um) 40 - 300 40 - 300 40 - 300

Maximale diameter rol (inch) 40 40 40

Kernen diameter (inch) 3-6 3-6 3-6

Afmetingen (L X B X H) (mm) 6500 x 1800 x  3000 6500 x 1800 x  3000 6500 x 1800 x  3000

Silicone coating/curring 3-walsen 5-walsen

Coatinggewicht (g/m2) 0,8 - 1,5 0,5 - 1,0

UV Lamp (W/cm) 180 180

Zuurstof in inerte kamer (ppm) <50 <50

Hotmelt coating DieRect Roller SlotNozzle

Coatinggewicht (g/m2) 10 - 50* 20 - 300*

Temperatuurbereik (°C) 30 - 200 30 - 200

Druk tijdens proces (bar) 0 - 80 0 - 80

Mogelijke coatingprofielen

Opties
Bij Inlinerless Module

+
Op- en afwikkelstation  
voor stand alone proces

+

Printing unit voor inline
één kleur bedrukking

+

+
Webcleaning voor betere
hechting op substraat

+
Diktemeting voor controle 
van de hotmeltcoating

+
Inline corona treatment  
voor betere hechting

+
5 walsen siliconen coatingunit
voor laag coatinggewicht

+
Klantspecifieke wensen

Gecontroleerde lijmtoevoer
Voor een kwalitatief linerless label is de nauwkeurigheid  
van de hotmelt coating van essentieel belang. Standaard 
wordt de Inlinerless Module  uitgerust met een Maan 
Drum Melter 200. Dit is een Melt-on-Demand systeem. 
Tussen de Drum Melter 200 en de applicator wordt 
een Maan Tank Melter 65 geplaatst. Deze bufferunit 
garandeert een gecontroleerde lijmtoevoer en maakt 
het mogelijk om tijdens productietijd het lijmvat te 
wisselen. Beide smeltsystemen zijn aangesloten op de 
centrale besturing van de Inlinerless Module. 

In ontwikkeling: Laserstation 
voor het stansen

*Afhankelijk van type hotmelt


